SLAPPIN’ LEATHER
40 count, 4 wall
Choreographer Gayle Brandon
Choreographed To

"REDNECK GIRL" by The Bellamy Brothers
VINE TIL HØJRE, VINE TIL VENSTRE
1-2
3-4
5-6
7-8

Gå til højre på højre fod, kryds venstre fod bag ved højre fod
Gå til højre på højre fod, sammel venstre fod til højre fod
Gå til venstre på venstre fod, kryds højre fod bag ved venstre fod
Gå til venstre på venstre fod, sammel højre fod til
3 TRIN TILBAGE, HOOK, 3 TRIN FREM, STOMP

9-11
12
13-15
16

Gå tilbage 3 trin, højre, venstre, højre
Kryds venstre ben hen over højre skinneben
Gå frem på venstre fod, sammel højre fod til, gå frem på venstre fod
Sammel højre fod til med et tramp
2 HÆL SPLIT, HØJRE HÆL, VENSTRE HÆL, HØJRE HÆL, VENSTRE HÆL

17-18
19-20
21-22
23-24
25-28

Op på tæerne, spred hælene, sammel hælene
Op på tæerne, spred hælene, sammel hælene
Sæt højre hæl i gulvet foran, sammel højre fod til venstre fod
Sæt venstre hæl i gulvet foran, sammel venstre fod til højre fod
Gentag fra 21-24
HÆL, HÆL, TÅ, TÅ, Tå/12,TÅ/3, TÅ/6, STOMP

29-30
31-32
33-34
35-36

Sæt højre hæl i gulvet foran 2 gange
Sæt højre tå i gulvet bagved 2 gange
Sæt højre tå i gulvet klokken 12, sæt højre tå i gulvet klokken 3
Sæt højre tå i gulvet klokken 6,tramp i gulvet med højre fod ved siden af venstre fod
HÆL KLAP 3 GANGE, ¼ DREJNING TIL VENSTRE

37
38
39
40

Bøj højre fod op foran venstre ben og slå på hælen med venstre hånd
Bøj højre ben op og ud til højre, slå på hælen med højre hånd
Bøj højre ben op bag venstre ben og slå på hælen med venstre hånd
Bøj højre ben op og ud til højre, slå på hælen med højre hånd, drej en ¼ omgang til
venstre.

GENTAG
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