
Hot Potato        

 

Type:   4 wall line dance 

Choreografie: John H. Robinson 

Muziek:  Yoko - Cartoons, The 

Optie:  Yoko - Dave Sheriff 

Niveau:  3 
 

(Sync. R vine & cross) 2x, R rock-forw. 
01.-02 RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV. 

&03. RV stap rechts opzij, LV stap gekruist voor RV. 

04.-05. RV stap rechts opzij, LV stap gekruist achter RV. 

&6 RV stap rechts opzij, LV stap gekruist voor RV. 

07.-08. RV rock voor, LV breng gewicht terug op LV. 

 

R coaster-back, ¼ R turn chug 2x, L kick & R point, ¼ L turn chug 2x. 
09.&10. RV stap achter, LV stap naast RV, RV stap voor. 

&11. LV til knie op en draai op RV ¼ rechtsom, LV tik teen links opzij. 

&12. LV til knie op en draai op RV ¼ rechtsom, LV tik teen links opzij. 

13.&14. LV schop voor, LV stap naast RV, RV tik teen rechts opzij. 

&15. RV til knie op en draai op LV ¼ linksom, RV tik teen rechts opzij. 

&16. RV til knie op en draai op LV ¼ linksom, RV tik teen rechts opzij. 

 

R rock-forw, ½ R shuffle-back, L rock-forw, ½ L shuffle-back. 
17.-18. RV rock voor, LV breng gewicht terug op LV. 

19.&20. RV stap met ¼ R naar achter, LV sluit bij RV, RV stap met ¼ R naar rechts opzij. 

21.-22. LV rock voor, RV breng gewicht terug op RV. 

23.&24. LV stap met ¼ L naar achter, RV sluit bij LV, LV stap met ¼ L naar links opzij. 

 

Point, cross R-L, toe-struts-back R-L. 
25.-26. RV tik teen rechts opzij, RV stap gekruist voor LV. 

27.-28. LV tik teen links opzij, LV stap gekruist voor RV. 

29.-30. RV stap achter op teen, RV zet hiel neer. 

31.-32. LV stap achter op teen, LV zet hiel neer. 

 

R toe-strut-back, L kick-ball-cross, L diagonal step with heel taps (lean with attitude). 

33.-34. RV stap achter op teen, RV zet hiel neer. 

35.&36. LV schop schuin links voor, LV stap iets achter, RV stap gekruist voor LV. 

37. LV stap schuin links voor op bal van voet en tik met hiel. 

38. LV tik met hiel (leun iets voorover). 

39. LV tik met hiel (leun nog iets voorover). 

40. LV tik met hiel (leun nog iets voorover). 

 

L diag-kick-forw, L back, cross-shuffle R over L, ¼ L rock- side, ½ L shuffle-back. 

& RV ga rechtop staan en breng gewicht op RV. 

41.-42. LV schop schuin links voor, LV stap iets achter. 

43.&44. RV stap gekruist voor LV, LV stapje links opzij, RV stap gekruist voor LV. 

45.-46. LV rock met ¼ L naar links opzij, RV breng gewicht terug op RV. 

47.&48. LV stap met ¼ L naar achter, RV sluit bij LV, LV stap met ¼ L naar links opzij. 

 

Begin opnieuw 


