That ain’t right
Choreografie
Soort dans
Niveau
Tellen

Tonnie Vos
4 wall linedance
intermediate
34 counts

Muziek You’ve Done Me Wrong
Artiest Conny Dean
Optie artiest Trisha Yearwood

Step fw scuff, step fw scuff, rocking chair, stepfw, ¼ pivot left, cross, ½ hinge right
1&2& RV stap voor LV scuff naar voor , LV stap voor, RV scuff naar voor
3&4& RV rock voor ,gewight terug op LV, RV rock naar achter, gewicht terug op LV
5&6
RV stap voor, RV+LV ¼ draai linksom, RV stap gekruist over lv
7&8
LV ¼ rechtsom stap naar achter, RV ¼ rechtsom stap opij, LV stap gekruist over rv

Heel hook heel recover, Heel hook heel recover, twist right with clapp, twist left with
clapp
1&2& RV tik hak voor, kruis over lv, tik hak voor, sluit naast lv
3&4& LV tik hak voor, kruis over rv, tik hak voor, sluit naast rv
5&6& RV+LV hakken naar rechts, tenen naar rechts, hakken naar rechts, klap in de handen
7&8& RV+LV hakken naar links, tenen naar links, hakken naar links, klap in de handen
2x ¼ montery turn right, mambo fw, 2x ½ turn left
1&2& RV tik teen rechts ,draai ¼ rechtsom sluit rv naast lv, LV tik teen links, stap naast rv
3&4& RV tik teen rechts ,draai ¼ rechtsom sluit rv naast lv, LV tik teen links, stap naast rv
5&6
RV rock voor, gewicht terug op LV, RV stap achter
7-8
LV ½ draai linksom stap voor,RV ½ draai linksom stap achter (optie loop achter l-r)
Coasterstep, shuffle fw, 2x paddle ¼ right, shuffle fw,
1&2
LV stap achter, RV naast lv, Lv stap voor
3&4
RV stap voor, LV naast rv, RV stap voor
5&6& LV stap voor, LV+RV ¼ rechtsom , LV stap voor, LV +RV ¼ rechtsom
7&8
LV stap voor, RV naast lv, LV stap voor #
V step
1&2& RV stap diagonal voor, LV stap diagonal voor, RV stap naar achter, LV stap naast rv

BRIDGE : na de 2de en 5de muur herhaal blok 5 (v-step)
RESTART :# dans de 4de en de 7de muur tot tel 32 (= tel 8 van het 4de blok) en begin opnieuw

