
Hillbilly Girl 
 

4 Wall line dance 
Choreografie: Kelly Pelckmans 
Muziek: Hillbilly Girl   Artiest: LisaMcHugh 
Niveau: 1                                       34 Tellen 

 
 
Bridge: Na de 1ste keervoeg je 4 tellen toe 
1 t/m8  mambo rock fwd, mambo rock bkw 
1 & 2  RV stap voor, & rock terug LV, RV sluit aan 
3 & 4  LV stap achter, & rock terug op RV, LV sluit aan 
 
1 t/m 8  heelswitches, cross toe touch, heel touch fwd , lift, coasterstep  
1&2&  RV haktik voor, & RV zet terug, LV haktik voor, & LV zet terug  
3&4&  RV haktik voor, & RV zet terug, LV haktik voor, &LV zet terug   
5 & 6  RV haktik voor, & RV teentik gekruist over LV, RV haktik voor 
7 & 8  RV stap achter, & LV sluit aan, RV stap voor    
  
9 t/m 16 heelswitches, cross toe touch, heel touch fwd , lift, coasterstep  
1&2&  LV haktik voor, & LV zet terug, RV haktik voor, & RV zet terug  
3&4&  LV haktik voor, & LV zet terug, RV haktik voor, &RV zet terug   
5 & 6  LV haktik voor, & LV teentik gekruist over RV, LV haktik voor 
7 & 8  LV stap achter, & RV sluit aan, LV stap voor   
 
17 t/m 24 shuffle fwd (2X), mambo rock fwd, sailorstep ¼ turn left   
1&2,3&4 RV shuffle naar voor, LV shuffle naar voor 
5 & 6  RV stap voor,& rock terug op LV, RV sluit aan  
7 & 8  LV stap ¼ linksom achter RV, & RV stapje rechts opzij, LV stapje links opzij   
 
25 t/m 32 charleston, coasterstep, shuffle fwd   
1 t/m 4  RV teentik voor, RV stap achter, LV teentik achter, LV stap voor 
5 & 6  RV stap achter, & LV sluit aan, RV stap voor 
7 & 8  LV shuffle fwd 
 
33 t/m 34 stomp in place (2X) 
1 + 2  RV stamp op de plaats, LV stamp op de plaats 
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