Chreokee Boogie
48 count, 4 wall line dance
Choreographer Ukendt
Choreographed To

”Cherokee Boogie” by BR5-49
VENSTRE HÆL HOOK, HØJRE HÆL HOOK
1-2
3-4
5-8

Venstre hæl sættes i gulvet foran, Venstre hæl sættes over kors over højre skinneben
Venstre hæl sættes i gulvet foran, Venstre samles til højre
Gentag fra 1-4 med højre ben
GÅ ¼ DREJNING, TOUCH, KRYDS, TOUCH, JAZZ BOX, STOMP

9-10
11-12
13-14
15-16

Gå fremad på højre fod idet der laves ¼ drejning til højre, Touch med venstre tå ud til
venstre
Kryds venstre fod over højre fod, Touch højre tå ud til højre
Kryds højre fod over venstre fod, Gå tilbage på venstre fod
Gå til højre med højre fod, Sammel venstre til med en stomp
VINE TIL HØJRE, SCUFF, VINE TIL VENSTRE, SCUFF

17-18
19-20
21-24

Gå til højre med højre fod, Kryds venstre fod bag ved højre fod
Gå til højre med højre fod, Fej venstre fod ved siden af højre fod
Gentag fra 17-20 med venstre fod
STRUT MED ¼ DREJNING (TÆERNE!)

25-26
27-28
29-32

Sæt højre tå i gulvet foran med ¼ drejning, Sæt højre hæl i gulvet
Sæt venstre hæl i gulvet foran, Sæt venstre tå i gulvet
Gentag fra 25-28
2 MONTEREY TRIN MED ¼ DREJNING

33-34
35-36
37-40

Touch højre tå ud til højre, Sammel højre fod til venstre samtidig med ¼ drejning til højre
Touch venstre fod ud til venstre, Sammel venstre fod til højre fod
Gentag fra 33-36
2 TÅ STRUT, LANGT SKRIDT, STOMP

41-42
43-44
45-47
48

Sæt højre tå i gulvet foran, Sæt højre hæl i gulvet
Sæt venstre tå i gulvet foran, Sæt venstre hæl i gulvet
Gå et kæmpe skridt til højre med højre
Sammel venstre fod til højre fod med et stomp

GENTAG
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