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DESCRIPCIÓ DELS PASSOS  
 
Intro: 32 temps 
 
1-8 KICK STOMP UP (R) – FLICK STOMP UP (R) – HEEL (R – L) 
1-2 Puntada cap endavant amb el peu dret, Stomp Up amb el peu dret al costat del peu esquerre 
3-4 Flick (puntada cap enrere) amb el peu dret, Stomp Up amb el peu dret al costat del peu esquerre 
5-6 Marcar taló peu dret i ajuntar amb peu esquerre 
7-8 Marcar taló peu esquerre i ajuntar amb peu dret 
 
9-16 GRAPEVINE (R) – STOMP – GRAPEVINE (I) - SCUFF 
1-2 Pas cap a la dreta amb peu dret, pas peu esquerre per darrere de peu dret 
3-4 Pas cap a la dreta amb peu dret, Stomp peu esquerre al costat del peu dret 
5-6 Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre, pas peu dret per darrere del peu esquerre 
7-8 Pas cap a l'esquerra amb peu esquerre, Scuff peu dret 
 
Restart 5ª paret (12:00) 
 
17-24 STEP FWD (R) – ½ TURN RIGHT – STEP FWD (R) – HOLD – ROCK STEP (L) – HOLD – STOMP 
1-2 Pas cap endavant amb peu dret, pivotant sobre ambdos peus girar ½ volta cap a l'esquerra (06.00)  
3-4 Pas cap endavant amb peu dret, pausa 
5-6 Pas cap endavant amb peu esquerre, recuperar el pes sobre el peu dret 
7-8 Pausa, Stomp peu dret 
 
25-32 (TO THE R) SWIVEL TOE (R) – SWIVEL HELL (R) – (TO THE LEFT) SWIVEL HELL (R) – SWIVEL TOE 
(R) – JAZZBOX (L) – STOMP (L) 
1-2 Punta peu dret cap a la dreta, Taló peu dret cap a la dreta 
3-4 Taló peu dret cap a l'esquerra, Punta peu dret cap a l'esquerra 
5-6 Creuar peu dret per davant de peu esquerre, Pas darrere peu esquerre 
7-8 Pas darrere peu dret, Stomp peu esquerre 

 


