
 

Diggy Liggy Two 

Choreograaf : Jan Smith 
Type dans : Partner dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 32 
BPM : 185 
Muziek : Down At The Twit And Shout  Mary Chapin Carpender 
Passen zijn voor Heer, Dame danst spiegelbeeld. Beide handen vast, gezicht naar elkaar toe. 

L side point, touch, L side point, behind, side, 
cross, R side point, touch, R side point, 
behind, ¼ turn L, step fwd, step fwd 
1. LV tik teen opzij 
& LV tik teen naast RV 
2. LV tik teen opzij 
3. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis voor RV 
 
5. RV tik teen opzij 
& RV tik teen naast LV 
6. RV tik teen opzij 
7. RV kruis achter LV 
&   ¼ draai linksom, LV stap voor 
8. RV stap voor 

Lock step, hitch, lock step, hitch, mambo, 
back lock step 
9. LV stap voor 
& RV kruis achter LV 
10. LV stap voor 
& RV hef knie op 
11. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
12. RV stap voor 
& LV hef knie op 
 
13. LV stap voor 
& RV gewicht terug 
14. LV stap achter 
15. RV stap achter 
& LV kruis voor RV 
16. RV stap achter 

Coaster step, shuffle, on R ball ¼ turn R side 
shuffle, rock back, recover, side step 
17. LV stap achter 
& RV sluit 
18. LV stap voor 
19. RV stap voor 
& LV sluit 
20. RV stap voor 
 
21.   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
& RV sluit 
22. LV stap opzij 
23. RV kruis achter LV 
& LV gewicht terug 
24. RV stap opzij 
 
 
 
 
 
 

Rock back, recover, side step, behind side 
cross, side shuffle, coaster step 
25. LV kruis achter RV 
& RV gewicht terug 
26. LV stap opzij 
27. RV kruis achter LV 
& LV stap opzij 
28. RV kruis voor LV 
 
29. LV stap opzij 
& RV sluit 
30. LV stap opzij 
31. RV stap achter 
& LV sluit 
32. RV stap voor 
 
 

Begin opnieuw 
 


