
Sweet Little Dangerous 
 
Four wall line dance 
Choreografie: Pete Harkness (UK) 
Muziek: Sweet little dangerous > Heather Myles 
Tempo: 158 BPM 
Niveau: 2 
64 tellen 

 
 
1  t/m  8         Pivotturn, step fwd, hold & clap (2x) 
1  t/m  4          RV stap voor, RV+LV draai ½ li-om, RV stap voor, rust en klap 
5  t/m  8          LV stap voor, LV+RV draai ½ re-om, LV stap voor, rust en klap 
 
9  t/m  16      Chassé right, rockstep bkw, chassé left, rockstep bkw 
1  t/m  4          RV stap re-opzij, & LV sluit aan bij RV, RV stap re-opzij, LV stap achter, rock terug op RV 
5  t/m  8          LV stap li-opzij, & RV sluit aan bij LV, LV stap li-opzij, RV stap achter, rock terug op LV 
 
17 t/m 24       ¼ turning vine right into a pivotturn right, ¼ turn right into a ¼ turning vine left 
1  t/m  4          RV stap re-opzij, LV stap gekruist achter RV, RV stap ¼ re-om opzij, LV stap voor 
5  t/m  8          LV+RV draai ½ re-om, draai op RV ¼ re-om en LV stap li-opzij, RV stap gekruist achter LV, LV stap ¼ li-om opzij 
 
25 t/m 32       Rockstep fwd, leap bkw with hipbump, hold, shuffle fwd, pivotturn right 
1  t/m  4          RV stap voor, rock terug op LV, & RV spring achter LV sluit aan en heupen achter, rust 
5  t/m  8          RV stap voor, & LV schuif bij RV, RV stap voor, LV stap voor, LV+RV draai ½ re-om 
 
33 t/m 40       Siderock, across, hold & clap, siderock with ¼ left, step fwd & clap 
1  t/m  4          LV stap li-opzij, rock terug op RV, LV stap gekruist over RV, rust en klap 
5  t/m  8          RV stap re-opzij, rock terug op LV in ¼ draai li-om, RV stap voor, rust en klap 
 
41 t/m 48       Shuffle fwd, militaryturn left, traveling crossstep, 2x ¼ turn right 
1  t/m  4          LV stap voor, & RV schuif bij LV, LV stap voor, RV stap voor, RV+LV draai ¼ li-om 
5   &   6          RV stap gekruist over LV, & LV stap li-opzij, RV stap gekruist over LV 
7   +    8          draai op RV ¼ re-om en LV stap achter, draai op LV ¼ re-om en RV stap re-opzij 
 
49 t/m 56       Rockstep fwd, ¼ turn left, pivotturn left, ¼ turn left, rockstep bkw 
1  t/m  4          LV stap voor, rock terug op RV, draai op RV ¼ li-om en LV stap li-opzij, RV stap voor 
5  t/m  8          RV+LV draai ½ li-om, draai op LV li-om en RV stap re-opzij, LV stap achter, rock terug op RV 
 
57 t/m 64       Chassé left, rockstep bkw, traveling swivel with a sugar foot 
1  t/m  4          LV stap li-opzij, & RV sluit bij LV, LV stap li-opzij, RV stap achter, rock terug op LV 
5                     LV draai hak rechts en teentik RV naast LV met hak naar buiten, 
6                     LV draai tenen rechts en haktik RV naast LV met tenen naar buiten, 
7                     LV draai hak rechts en teentik LV naast RV met hak naar buiten,  
8                     LV draai tenen midden en RV haktik naast LV met tenen naar buiten 
 
Begin opnieuw 
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