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Beskrivelse: 32 Takter, 2 Wall Line Dance. 
Style:  Funk 
Nivå:  Videregående 
Musikk: Perfect Love - Lutricia McNeal 
CD: Lutricia McNeal - Metroplex 
BPM: 99 
Alt: It's OK - Atomic Kitten 
Alt 2: Overprotected - Britney Spears 
 
1 – 8  Toe Switches with Hitches - Both sides. 
1 – 2  Point høyre tå til høyre (1), Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre (2).  
3  Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre (3). 
4  Hitch høyre kne i kryss over venstre (&), Point høyre tå til høyre (4). 
5  Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre (5). 
6  Step venstre inntil høyre (&), Point høyre tå til høyre (6). 
7  Step høyre inntil venstre (&), Point venstre tå til venstre (7). 
8  Hitch venstre kne i kryss over høyre (&), Point venstre tå til venstre (8). 
 
9 – 16  & Side Rock, Weave left 1/4 Turn, Rock Step, Tripple 3/4 Turn. 
1 – 2  Step venstre inntil høyre (&), Step høyre til høyre (1), Rock tilbake på venstre (2). 
3 – 4  Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venste 90 grader til venstre (&), Step fram på høyre (4). 
5 – 6  Step venstre til venstre (5), Rock tilbake på høyre (6). 
7 – 8  Tripple 3/4 Turn mot venstre v,h,v (7&8) (3:00). 
 
17 – 24  Toe Switches (Lunch), Push & Kick, Coaster Step. 
1 – 2&  Press høyre tåballe i gulvet i front (1), Hold (2), Push fra med høyre og Step høyre inntil venstre (&). 
3 – 4&  Press venstre tåballe i gulvet i front (3), Hold (4), Push fra med venstre og Step venstre inntil høyre (&). 
5  Press høyre tåballe i gulvet i front (5). 
6  Push fra med høyre og Rock tilbake på venstre samtidig som du Kicker høyre fram (6). 
7 – 8  Step bak på høyre (7), Step venstre inntil høyre (&), Step fram igjen på høyre (8). 
 
25 – 32  Step, Pivot 1/2 Turn, 1/2 Pivot Turn, Pivot 1/4 Turn, Jazz Box, And 1/4 Turn & Touch. 
1 – 3  Step fram på venstre (1), Pivot 180 grader mot høyre (2), Step fram på venstre (3). 
&  Pivot 180 grader mot venstre på venstre tåballe og Step bak på høyre (&). 
4  Pivot 90 grader mot venstre på høyre tåballe og Step venstre til venstre side (4). 
5 – 7  Step høyre i kryss over venstre (5), Step litt bak på venstre (6), Step høyre til høyre (7). 
8  Step fram på venstre (&), Pivot 90 grader mot venstre på venstre tåballe og Touch høyre tå inntil v. (8). 
 
Tag:  Danses etter den 1. og 3. runden 

Triangle Shape Steps. 
1 - 2  Step høyre diagonalt fram til høyre (1), Step venstre diagonalt fram til venstre (2). 
3 – 4  Step høyre tilbake til senter (3), Step venstre inntil høyre (4). 
 
 
 
   
 

START AGAIN ~ SMILE 


