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Restart: 
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Step, 3/8 turn, Hitch & Heel & Step, ½ turn, ½ turn together, Coaster Step.
Step fram på høyre (1), Snu (swivel) 3/8 turn mot venstre (2). 
Restart herfra på vegg nr. 1 og 3. Du vil face kl. 6:00 begge gangene. 
Hitch høyre kne (3), Step litt bak på høyre (&), Touch venstre hel fram (4). 
Step venstre inntil høyre (&), Step fram på høyre (5). 
Snu (swivel) 180 grader mot venstre (&). 
Snu (spinn) 180 grader mot venstre og Step høyre inntil venstre (6). 
Step bak på venstre (7), Step høyre inntil venstre (&), Step fram på venstre (8). 
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