
Midnight Waltz 
Koreograf: Jo Thompson 

Nivå: beginner / intermediate 
Beskrivning: 4 wall line dance, 48 counts 

Musik: John Michael Montgomery "Dream on Texas Ladies" (116 BPM)  

 
Korsa, vänd 1/2 

1. Korsa vänster fot framför höger och lyft höger fot 
2. Sätt ned höger fot 

3. Sätt vänster fot bredvid höger 
4. Kliv fram med höger fot och snurra 1/2 varv åt höger 

5. Sätt ned vänster fot 
6. Lyft höger fot och sätt ned den igen 

7-12. Upprepa steg 1-6 

  
Cross steps 

1. Korsa vänster fot framför höger och böj något på knäna 
2. Räta ut knäna och överför vikten till höger fot 

3. Sätt vänster fot intill höger 
4-6. Gör som steg 1-3 fast med höger fot 

7-9. Upprepa steg 1-3 

  
Weave vänster med slide vänster, höger 

1. Korsa höger fot framför vänster 
2. Kliv till vänster med vänster fot 
3. Korsa höger fot bakom vänster 

4. Ta ett långt kliv till vänster med vänster fot 
5. Dra höger fot intill vänster 

6. Toucha med höger fot intill vänster 
7. Ta ett långt kliv till höger med höger fot 

8. Dra vänster fot intill höger 
9. Toucha med vänster fot intill höger 

  
Framåt, scuff, hitch 

1. Kliv framåt med vänster fot 
2. "Sparka" fram höger fot och låt den toucha golvet intill vänster på väg framåt 

3. Dra upp höger knä 

  
Bakåt, vänd 1/2 

1. Kliv bakåt med höger fot 
2.  Sätt vänster fot intill höger och vänd 1/2 varv åt vänster 

3. Sätt höger fot intill vänster  
 

Framåt, scuff, hitch 
1-3. (Se ovan) 

  
Bakåt, vänd 1/2 

1-3. (Se ovan)  
 

Framåt, vänd 1/4 
1. Kliv fram med vänster fot och vänd 1/4 åt vänster 

2. Sätt höger fot intill vänster 
3. Lyft vänster fot och sätt ned den igen  

 
Bakåt 

1. Kliv bakåt med höger fot 
2. Sätt vänster fot intill höger 

3. Lyft höger fot och sätt ned den igen  
 

Börja om  
 


