
Raggle Taggle Gypsy O

4 Wall line dance
Choreography: Maggie Gallagher
Music: Raggle, Taggle, Gypsy Artist: Derek Ryan
Niveau: 2-3                                    32 Counts

1 t/m 8 heelswitches, boxsteps, coasterstep
1&2& RV haktik voor, & RV sluit aan, LV haktik voor, & LV sluit aan
3&4& RV stap opzij, & LV sluit aan, RV stap voor, & LV teentik naast
5 & 6 LV stap opzij, & RV sluit aan, LV stap achter
7 & 8 RV stap achter, & LV sluit aan, RV stap voor

9 t/m 16 walk fwd with claps, sync. rockstep fwd, step fwd in ½ turn left, 2 X sync. Lockstep fwd, toetouch tog.
1&2& LV stap voor, & klap, RV stap voor, & klap
3 & 4 LV stap voor, & rock terug op RV, RV draai ½ linksom en LV stap voor 
5 & 6 RV stap voor, & LV lock achter RV, RV stap voor
&7&8 & LV stap voor, RV lock achter LV, & LV stap voor, RV teentik naast

17 t/m 24 sidestep, across, step fwd in ¼ turn right, sync. pivotturn, 2 X shuffle fwd
&1 + 2 & RV stap iets rechts opzij, LV stap gekruist over RV, RV stap ¼ rechtsom voor
3 & 4 LV stap voor RV, & LV + RV draai ½ rechtsom, LV stap voor
5 & 6 RV stap voor, & LV sluit aan, RV stap voor
7 & 8 LV stap voor, & RV sluit aan, LV stap voor

optie 7 & 8:  sync. traveling pivot
7 & 8 RV draai ½ rechtsom en LV stap achter, & LV draai ½ rechtsom en RV stap voor, LV stap voor

25 t/m 32 sync. rockstep, sync. siderock, sync. vine, sync, siderock, sync, zigzag, stomp tog, stoomp in place, lift
1&2& RV stap voor, & rock terug op LV, RV stap opzij en rock terug op LV
3 & 4 RV stap gekruist achter LV, & LV stap opzij, RV stap gekruist over LV
5& LV stap opzij, & rock terug op LV
6 & 7 LV stap gekruist over RV, & RV stap opzij, LV stap gekruist achter RV
& 8 & RV stamp naast LV, LV stamp op de plaats, RV lift

Restart: tijdens de 1ste, 3de en 5 de keer dansen na tel 20
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