
Take Two 
Koreograf: ? 

Nivå: beginner / intermediate 

Beskrivning: 2 wall line dance, 38 counts 

Musik: Shania Twain "If it Takes Two" (114 BPM)  

 

Point höger och shuffle 
1 - 2 Peka till höger med höger fot två gånger 

3 & 4 Kliv fram med höger fot, Dra vänster fot intill höger, Kliv fram med höger fot  

 

Point vänster och shuffle 
1 - 2. Peka till vänster med vänster fot två gånger 

3 & 4 Kliv fram med vänster fot,. Dra upp höger fot intill vänster, Kliv fram med vänster fot  

 

Cross steps 
1 - 2 Peka till höger med höger fot, Korsa höger fot framför vänster,  

3 - 4 Peka till vänster med vänster fot, Korsa vänster fot framför höger  

 

Monterey och point 

1 - 2 Peka till höger med höger fot, Dra höger fot intill vänster samtidigt som du vänder 1/2 varv åt höger 

3 & 4 Peka till vänster med vänster fot, Sätt ned vänster fot intill höger,  

Gör ett litet hopp  och peka ut till höger med höger fot  

 

Shuffle, häl, tå 
1 & 2 Kliv fram med höger fot, Dra vänster fot intill höger, Kliv fram med höger fot 

3 - 4 Sätt fram vänster häl,  Sätt bak vänster tå  

 

Scuff och toe fans vänster 

1 Kicka fram vänster fot och låt den toucha golvet intill höger på väg fram, 

2 Sätt ned vänster fot intill höger 

3 & 4 & Vrid ut vänster tå, Vrid tillbaka vänster tå, Vrid ut vänster tå, Vrid tillbaka vänster tå  

 

Shuffle, häl, tå 
1 & 2 Kliv fram med vänster fot, Dra höger fot intill vänster, Kliv fram med vänster fot 

3 - 4 Sätt fram höger häl, Sätt bak höger tå  

 

Scuff och toe fans höger 

1  Sparka fram höger fot och låt den, toucha golvet intill vänster på väg fram,  

2 Sätt ned höger fot intill vänster 

3 & 4 & Vrid ut höger tå, Vrid tillbaka höger tå, Vrid ut höger tå, Vrid tillbaka höger tå  

 

Shuffle höger, rock step och klapp 

1 & 2  Kliv till höger med höger fot, Dra vänster fot intill höger, Kliv till höger med höger fot 

3 - 4  Sätt vänster fot bakom höger och gunga bakåt, Gunga tillbaka och klappa  

 

Shuffle vänster, rock step och klapp 

1 & 2  Kliv till vänster med vänster fot, Dra höger fot intill vänster, Kliv till vänster med vänster fot 

3 - 4  Sätt höger fot bakom vänster och gunga bakåt, Gunga tillbaka och klappa  

 

Stomp och klapp 

1 Stampa med höger fot intill vänster 

2  Klappa  

 

Börja om  


