Diamond Rings
Choreografie : Valerie O'Shea (April 2016)
Soort dans : 2 muurs linedans
Niveau : Improver
Tellen : 28

Vertaling: All Country
Muziek : Diamond Rings & Old Barstools
Artiest : Derek Ryan* (* De dans kan ook
op het orginele nummer van Tim McGraw)
Dansvideo

Step right to side, back rock left,
back rock right, step half turn, half turn,
rock back right, step right forward
1 RV stap opzij
2 LV rock achter
& RV gewicht terug
3 LV stap opzij
4 RV rock achter
& LV gewicht terug
5 RV stap voor
6 LV stap voor
& LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
7 LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
8 RV rock achter
& LV gewicht terug
1 RV stap voor

Rock half turn left, rock half turn right,
rock left, 1/4 turn left,
3/4 turn stepping R,L,R
2 LV rock voor
& RV gewicht terug
3 LV 1/2 draai linksom, stap voor
4 RV rock voor
& LV gewicht terug
5 RV 1/2 draai rechtsom, stap voor
6 LV rock voor
& RV gewicht terug
7 LV 1/4 draai linksom, stap opzij
8 RV stap voor
& LV 1/2 draai rechtsom, stap achter
1 RV 1/4 draai rechtsom, stap opzij

Step left, pivot half turn,
full turn forward R,L,R side close back,
side close forward
2 LV stap voor
& LV+RV 1/2 pivot turn rechtsom
3 LV stap voor
4 RV 1/2 draai linksom, stap achter
& LV 1/2 daai linksom, stap voor
5 RV stap voor*
*Optie 4-5: Loop voor R,L,R
6 LV stap opzij
& RV stap naast LV
7 LV stap achter
8 RV stap opzij
& LV stap naast RV
1 RV stap voor*
*Restartpunt 3e en 6e muur.
Vervang tel 1 door RV tik naast
daarna 1 tel rust en begin de dans opnieuw

Back rock left, cross rock right
2 LV rock achter
& RV gewicht terug
3 LV stap diaginaal links voor
4 RV rock gekruist voor LV
& LV gewicht terug
1 RV stap opzij (Tel 1 van de dans)
Restarts:
In de 3e en 6e muur.
Dans t/m tel 16 & en doe dan
RV tik naast, rust en begin de dans opnieuw.

