Faking It (da)
Count: 48

Wall: 4

Level: Intermediate

Choreographer: Neville Fitzgerald (UK) & Julie Harris (UK) - March 2013
Music: Tangled Up - Caro Emerald : (Single - iTunes)
Starts after 32 Counts.
Gå, gå, gå, Mambo Step, Back, Sweep, Behind & Cross.
1-3
Gå fremad Venstre-højre-venstre.
4&5
Rok frem på højre, rok frem på venstre, gå tilbage på højre.
6-7
Gå tilbage på venstre, som du feje Lige ud til side, fortsætter fejende Lige ud & tilbage.
8&1
Kryds højre bag venstre, træd venstre til venstre side, Kryds højre over venstre.
Side Rock, Behind 1/4 Step, Step 1/2 Pivot, 1/2, 1/2, trin.
2-3
Rok venstre til venstre, rok højre.
4&5
Kryds venstre bag højre, gør 1/4 omgang til højre om gå frem på højre, gå frem på venstre.
6-7
Træd frem på højre, drej 1/2 omgang mod venstre.
8&1
Lav 1/2 omgang til venstre gå tilbage på højre, til 1/2 omgang venstre om gå frem på venstre,
gå frem på højre.
Rock Step, Venstre Lock Back, Back Rock, Rock & Step.
2-3
Rok frem på venstre, rok frem på højre ..
4&5
Træd tilbage på venstre, kryds højre over venstre, gå tilbage på venstre.
6-7
Rok tilbage på højre (push butt out), rok frem på venstre.
8&1
Rok tilbage på højre (push butt out), rok frem på venstre, gå frem på højre.
Langsom Hitch 1/4, Cross, 1/4, 1/4, Cross Rock, Chasse Right.
2-3
Lav 1/4 omgang mod højre på kugle af Right, som du stiger lidt op hitching Venstre i figur 4
(brug begge tæller ... sloooow).
4&5
Kryds venstre over højre, gør 1/4 omgang mod venstre gå tilbage på højre, 1/4 omgang til
Venstre stepping venstre til venstre side.
6-7
Rok højre over venstre, rok tilbage på venstre.
8&1
Gå højre til højre side, saml venstre til højre, gå højre til højre side. (**)
Cross Rock, Side Together 1/4, Step, 1/2, Shuffle 1/2.
2-3
Rok venstre over højre, rok højre.
4&5
Gå venstre til venstre side, træd højre til venstre, gør 1/4 omgang mod venstre om gå frem
på venstre.
6-7
Træd frem på højre, gør 1/2 omgang til højre gå tilbage på venstre.
8&1
1/4 omgang højre om gå højre til højre, samle venstre til højre, til 1/4 omgang højre om gå
frem på højre.
Rock Step, Coaster Step, Step, 1/2, Left Shuffle.
2-3
Rok frem på venstre, rok frem på højre.
4&5
Træd tilbage på venstre, saml højre til venstre, gå frem på venstre.
6-7
Træd frem på højre, gør 1/2 blyant tur til Højre (turn er skarp og pludselige, vægt bliver på
højre & venstre hånd til højre).
8 & (1)
Gå frem på venstre, træd højre til venstre, (Gå fremad Venstre)
(**) Tag & Genstart .. Væg 5
Dans op til & Herunder Count 8 & afsnit 2 .... Derefter Tilføj
1-4
Gå højre til højre side svajende hofter Right, svaje Venstre hofter, svaje hofter Right trække
til venstre mod højre.

Genstart derefter Dance Fra Begyndelse
End Dance On Count 16 af Wall 6 ... Stomp frem på højre.

