
Description: 64 count, 4 wall, beginner/intermediate two-step line dance with one restart
Music: Lasso you by Tamra Rosanes

Lock-step, hitch, fans, coaster-step

1-4 Lock-step med venstre fod, hitch højre knæ
5-8 Sæt højre fod ned, hold, sæt venstre fod ved siden af, hold
9-12 Peg højre fod udad (kl. 14), sving højre fod på plads igen, peg højre fod udad (kl. 14), 

sving højre fod på plads igen
13-16 Coaster-step (start med venstre fod), touch højre tå ved siden af venstre fod (på 16)

Vine, slap, rock-step, coaster-step

1-4 Højre fod til højre, hold, venstre fod bagved, hold
5-8 Træd højre fod til højre,  slap med højre hånd på venstre fod bag højre ben, sæt 

venstre fod ned, slap med venstre hånd på højre fod foran venstre ben 
9.12Rock frem på højre, touch bagud med venstre tå, rock tilbage på venstre, heel højre

fod lidt fremad
13-16 Coaster-step (start med højre fod), touch venstre tå ved siden af højre fod (på 16)

Rock, turn m/chassé, heel-jacks, step-turn

1-4 Rock frem på venstre fod, touch bagud med højre tå,  rock tilbage på højre, touch 
bagud med venstre tå

5-8 Drej ¼ mod uret, chassé til venstre, touch højre tå ved siden af venstre fod (på 8)
9-12 Heel-jacks højre og venstre
13-16 Step-turn med højre fod forrest (slut med vægten på venstre fod)

Lock-steps, lock-steps, rock-step, triple-turn

1-4 Lock-steps diagonalt frem mod højre, scuff med venstre fod (på 4)
5-8 Lock-steps diagonalt frem mod venstre, scuff med højre fod (på 8)
9-12 Rock frem på højre, touch bagud med venstre tå, rock tilbage på venstre, heel højre 

fod lidt fremad
13-16 Triple-turn mod højre, hitch venstre knæ

Notice: Restart efter 2 minutter og 50 sek., hvor Tamra har sunget ”This wasn’t the last time I would
lasso you”
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