
Stuck On You 

 

Country   :One wall line dance 

Choreografie  :Maggie Gallagher & Rob Fowler 

Muziek   :Stuck on you – The Deans 

Niveau   :1 – 2 

Tempo   :138 BPM                                                                                                                     Aangesloten bij  St.dcwd 

Tellen   :48 

2e vertaling  :Huib van der Veen 

Note :Tijdens de 3
e
 en 5

e
 muur krijg je een brug en Re-Start (na tel 32 tel 8 van het 4

e
  blok); voeg         

                                                toe, &  sync. together > & RV sluit bij LV, begin de dans opnieuw 

 

 

1  t/m  8   chassé left, rockstep bkw, sync. vine right, touch 

1    &    2   LV stap opzij, & RV sluit bij LV, LV stap opzij 

3    +     4  RV stap achter, rock terug op LV 

5  +  6   &  RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij 

7    +     8  LV stap gekruist over RV, RV teentik opzij 

 

9  t/m  16  across, touch, cross behind, twistturn ½ turn left, sync. hipbumps left and right 

1  t/m  4   RV stap gekruist over LV, LV teentik opzij, LV stap gekruist achter RV, LV+RV draai ½ linksom 

5    &    6   LV stap iets opzij (heupen links), & heupen rechts, heupen links 

7    &    8   RV stap iets opzij (heupen rechts) & heupen links, heupen rechts 

 

17 t/m 24  kneepops (Elvis knee’s) left and right 

1    +     2  LV stap iets opzij (knie naar buiten, LV knie naar binnen (knie iets gebogen) 

3    +     4  LV knie naar buiten, LV knie naar binnen (knie iets gebogen) 

5    +     6  RV knie naar buiten, RV knie naar binnen (knie iets gebogen) 

7    +     8  RV knie naar buiten, knie naar binnen (knie iets gebogen) 

 

25 t/m 32  pivotturn right, step fwd, touch, kick ball touch, sync. together, side touch, hold 

1  t/m  4   LV stap voor, LV+RV draai ½ rechtsom, LV stap voor, RV teentik naast LV 

5    &    6   RV schop voor, & RV sluit bij LV, LV teentik opzij 

&  7  +  8  & LV sluit bij RV, RV teentik opzij, rust 

 

33 t/m 40  sailorstep right and left, 2x pivotturn left 

1    &    2   RV stap gekruist achter LV, & LV stap opzij, RV stap iets opzij 

3    &    4   LV stap gekruist achter RV, & RV stap opzij, LV stap iets opzij 

5  t/m  8   RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom, RV stap voor, RV+LV draai ½ linksom 

 

41 t/m 48  2x stomp right and left, hand movement, head movement, run bkw, touch 

1    +     2  RV stamp iets schuin voor, LV stamp iets schuin voor 

3    +     4  RH gestrekt vooruit (stopteken), hoofd draait naar links met een knik 

5  t/m  8   RV stap achter, LV stap achter, RV stap achter, LV teentik naast RV 

 

Begin opnieuw 
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