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Beskrivelse: 64 Takter, 4 Wall Line Dance. 
Nivå:  Lett videregående. 
Musikk: Baby Wanna Be By You – The Tractors. 
CD: The Tractors – Have Yourself A Tractors Christmas (1995). 
Intro: Start etter 16 taktslag (16 sekunder). 
Motion: Smooth (West Coast Swing). 
BPM:  124 
 
1 – 8  Walk forward, Kick, Walk back, Ball-Cross. 
1,2,3 12:00 Step fram på høyre (1), Step fram på venstre (2), Step fram på høyre (3). 
4,5,6  Kick venstre fot fram (4), Step bak på venstre (5), Step bak på høyre (6). 
7&8  Step bak på venstre (7), Step litt bak på høyre tåballe (&), Step venstre i kryss over høyre (8). 
 
9 – 16  Right Grapevine, Syncopated Hip Bumps. 
1,2  Step høyre til høyre side (1), Step venstre i kryss bak høyre (2). 
3,4  Step høyre til høyre side og Push hoftene til høyre (3), Hold (4). 
5,6  Rock (recover) tilbake igjen på venstre og Push hoftene til venstre (5), Hold (6). 
7,8  Push hoftene tilbake igjen til høyre (7), Push hoftene til venstre (8). 
 
17 – 24  Hitch, Hold, Cross, Hold (4), Side Rock, Cross Shuffle. 
1,2  Rock (recover) tilbake igjen på høyre og Hitch venstre kne (1), Hold (2). 
3,4  Step venstre i kryss over høyre (3), Hold (4). 
5,6  Step høyre til høyre side (5), Rock (recover) tilbake igjen på venstre (6). 
7&8  Step høyre i kryss over venstre (7), Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over v. (8). 
 
25 – 32  And Cross, Side, Sailor Step, Cross, Side, Sailor Step. 
&1,2  Step venstre til venstre (&), Step høyre i kryss over venstre (1), Step venstre til v. side (2). 
3&4  Step høyre i kryss bak venstre (3), Step venstre litt til venstre (&), Step høyre litt til høyre (4). 
5,6  Step venstre i kryss over venstre (5), Step høyre til høyre side (6). 
7&8  Step venstre i kryss bak høyre (7), Step høyre litt til høyre (&), Step venstre litt til venstre (8). 
 
33 – 40  Charleston Step twice. 
1,2  Step fram på høyre (1), Touch venstre tå fram (2). 
3,4  Step bak på venstre (3), Touch høyre tå bak (4). 
5,6  Step fram på høyre (5), Touch venstre tå fram (6). 
7,8  Step bak på venstre (7), Touch høyre tå bak (8). 
 
41 – 48  Step, Hold, 1/4 turn, Hold, Stomp out-out, Clap, Clap. 
1,2,3,4 9:00 Step fram på høyre (1), Hold (2), Snu (swivel) 90 grader mot venstre (3), Hold (4). 
5,6,7,8  Stomp fram på høyre (5), Stomp venstre inntil høyre (6), Klapp (7), Klapp (8). 
Restart: Restart herfra på runde nr. 2 
 
49 – 56  Side, Touch, 1/4 turn, Touch, Full turn Rolling Vine. 
1,2  Step høyre til høyre side (1), Touch venstre tå inntil høyre (2). 
3,4 12:00 Snu 90 grader mot høyre og Step venstre til venstre side (3), Touch høyre tå inntil venstre (4). 
5 3:00 Snu 90 grader mot høyre og Step fram på høyre (5),  
6 9:00 Snu 180 grader mot høyre og Step bak på venstre (6). 
7,8 12:00 Snu 90 grader mot høyre og Step høyre til høyre side (7), Touch venstre tå inntil høyre (8). 
 
 
  Fortsetter neste side: 
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57 – 64  Side, Touch, Side, Touch, 1/4 turn, 1/2 Pivot turn, Triple 1/2 turn. 
1,2  Step venstre til venstre side (1), Touch høyre tå inntil venstre (2). 
3,4  Step høyre til høyre side (3), Touch venstre tå inntil høyre (4). 
5 9:00 Snu 90 grader mot venstre og Step fram på venstre (5). 
6 3:00 Snu 180 grader mot venstre og Step bak på høyre (6). 
7&8 9:00 Tripple 1/2 turn venstre ved å Steppe v,h,v (7&8). 
 
 
 
 
 

Start again! 


