
In The Sweet                          Dansnummer: 541 

 
Country  :Two wall line dance 
Choreografie :Maverick. Cat 
Muziek  :In the sweet by and by – Ben Hester 
Niveau  :2  
Tempo  :101 BPM 
Tellen  :64 
2

de
 vertaling :Mariska van den Bos 

Note  : *re-start tijdens muur 5. Na tel 56 (tel 8 blok 7) start je de dans opnieuw 

 
1   t/m    8 toe struts fwd, slow side mambo cross, hold 
1    t/m  4 RV stap op tenen voor,RV zet hak neer, LV stap op tenen voor, LV zet hak neer 
5    t/m    8 RV stap opzij, rock terug op LV, RV stap gekruist over LV, rust 
 
9   t/m  16 vine, slow side mambo cross, hold 
1    t/m  4 LV stap opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap opzij, RV stap gekruist over LV 
5    t/m    8 LV stap opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust 
 
17 t/m  24 kick fwd, stomp, flick, stomp-up, toe heel toe fans left, stomp-up 
1    t/m  4 RV schop voor, RV stamp naast LV, LV schop achter zijwaarts omhoog, LV stamp naast RV (gewicht RV) 
5    t/m    8 LV draai tenen links, LV draai hak links, LV draai tenen links, RV stamp naast LV (gewicht LV) 
 
25 t/m  32 vine, touch, rollingvine left, touch 
1    t/m  4 RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap opzij, LV teentik naast RV 
5    t/m    8 LV stap ¼ linksom voor, RV stap ½ linksom achter, LV stap ¼ opzij, RV teentik naast LV 
 
33 t/m  42 slow heel switches, montery turn right 
1    t/m  4 RV haktik voor, RV sluit bij LV, LV haktik  voor, LV sluit bij RV 
5    t/m    8 RV teentik opzij, draai op LV ½ rechtsom en RV sluit bij LV, LV teentik opzij, LV sluit bij RV 
 
43 t/m  48 scuff walk fwd, jazzbox 
1    t/m  4 RV stap voor, LV schop hak over de vloer, LV stap voor, RV schop hak over de vloer 
5    t/m    8 RV stap gekruist over LV, LV stap achter, RV stap opzij, LV sluit bij RV 
 
49 t/m  56 mod. rythem steps, scuff   
1    t/m  4 RV stap diag. rechts voor, LV teentik naast RV, LV stap diag. links achter, RV teentik naast LV 
5    t/m    8 RV stap diag. rechts achter, LV teentik naast RV, LV stap diag. voor, RV schop hak over vloer (*re-start) 
 
57 t/m  64 slow heel jacks (right+left) 
1    t/m  4 RV stap gekruist over LV, LV stap opzij, RV haktik schuin voor, RV sluit bij LV 
5    t/m    8 LV stap gekruist over RV, RV stap opzij, LV haktik schuin voor, LV sluit bij RV 
 
Begin opnieuw 
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