
 
 

Dawn’s Diddle 

Choreograaf : Stephen & Claire Rutter 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Improver 
Tellen :  
BPM : 92 
Muziek : Delta Down by Nathan Carter 

Toe & heel touches, R lock step,  
½ turn pivot, step 
1. RV tik teen opzij 
& RV stap naast LV 
2. LV tik teen opzij 
& LV stap naast RV 
3. RV tik hiel voor 
& RV stap naast LV 
4. LV tik hiel voor 
& LV stap naast RV 
 
5. RV stap voor 
& LV kruis achter RV 
6. RV stap voor 
7. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
8. LV stap voor (6:00) 

Diagonal lock steps R-L, rock, recover,  
walk back R-L, coaster step 
1. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV kruis achter RV 
2. RV stap diagonaal rechts voor 
& LV stap diagonaal links voor 
3. RV kruis achter LV 
& LV stap diagonaal links voor 
4. RV stap voor 
 
& LV gewicht terug 
5. RV stap achter (for styling grind left heel) 
6. LV stap achter (fot styling grind right heel 
7. RV stap achter 
& LV sluit 
8. RV stap voor (6:00) 

¼ turn R with hitch, L chasse, back rock, 
recover, hinge ½ turn L, extended crossing 
shuffle 
&   ¼ draai rechtsom, LV hef knie op 
1. LV stap opzij 
& RV sluit 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis achter LV 
4. LV gewicht terug 
 
5.   ¼ draai linksom, RV stap achter 
&   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
6. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV (3:00) 
 
 
 

Side rock, recover, cross, extended crossing 
shuffle, side, back rock, recover, side,  
back rock, recover 
1. LV stap opzij 
& RV gewicht terug 
2. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
3. LV kruis over RV 
& RV stap opzij 
4. LV kruis over RV 
 
& RV stap opzij 
5. LV stap achter 
6. RV gewicht terug 
& LV stap opzij 
7. RV stap achter 
8. LV gewicht terug 
 
 

Begin opnieuw 
 
 


