
 
 

Girl Crush 

Choreograaf : Alison Johnstone & Rachael McEnaney 
Type dans : Two wall line dance 
Niveau : High Intermediate 
Tellen : 32  Intro: 8 tellen, start op het woord “Girl” 
BPM : 87 
Muziek : Girl Crush by Little Big Town 

Steps fwd L-R-L with sweeps, rock, ½ turn R, 
¾ turn R with hitch, sway R-L, cross, ½ turn R 
stepping L-R 
1. LV stap voor en RV sweep naar voor 
2. RV stap voor en LV sweep naar voor 
3. LV stap voor en RV sweep naar voor 
4. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
a   ½ draai rechtsom, RV stap voor (6:00) 
5. LV stap voor , RV hitch 
6.   ¾ draai rechtsom, RV stap opzij 

  en zwaai bovenlichaam naar rechts (3:00) 
7. LV gewicht terug en zwaai bovenlichaam 

  naar links 
8. RV stap gekruist over LV 
&   ¼ draai rechtsom, RV stap achter 
a   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij (9:00) 

1/8 turn R rock, back R-L, back rock, full turn 
L (R sweep), cross-side-behind, behind, ¼ 
turn R step 
1.   1/8 draai rechtsom, LV stap voor 
2. RV gewicht terug 
a LV stap achter 
3. RV stap achter 
4. LV gewicht terug 
a   ½ draai linksom, RV stap achter 
5.   ½ draai linksom, LV stap voor en  

  RV sweep naar voor (10:30) 
6.   1/8 draai linksom, RV stap gekruist  

  voor LV (9:00) 
a LV stap opzij 
7. RV stap gekruist achter LV 

  en LV sweep achter 
8. LV stap gekruist achter RV 
a   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (12:00) 

*** Restart *** 

Step fwd, ½ turn pivot, full turn R-L fwd, 
mambo, back sweeping, back sweeping, ¼ 
turn L point, ¼ turn R, fwd, ½ turn pivot 
1. LV stap voor 
a   ½ draai rechtsom (6:00) 
2.   ½ draai rechtsom, LV stap achter (12:00) 
a   ½ draai rechtsom, RV stap voor (6:00) 
3. LV stap voor 
4. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
a RV stap achter 
5. LV stap achter en RV sweep naar achter 
6. RV stap achter en LV sweep achter 
a   ¼ draai linksom, LV stap opzij (3:00) 
7. RV tik teen opzij 
8.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (6:00) 
& LV stap voor 
a   ½ draai rechtsom (12:00) 
 

Weave to R, cross with 3/8 turn L (R hitch),  
fwd R-L-R (L hitch), back, side, cross with R 
hitch, back, ¼ (3/8) turn L, fwd (option to a 
turn) 
1. LV stap gekruist voor RV 
a RV stap opzij 
2. LV stap gekruist achter RV 
a RV stap opzij 
3.   3/8 draai linksom, LV stap gekruist voor 

  RV en RV hef knie op (7:30) 
4. RV stap voor 
a LV stap voor 
5. RV stap voor en LV hef knie op 
6. LV stap achter 
a   1/8 draai rechtsom, RV stap opzij (9:00) 
7.   1/8 draai rechtsom, LV stap voor 

  en RV hef knie op 
8. RV stap achter (10:30) 
&   3/8 draai linksom, LV stap voor (6:00) 
a RV stap voor 
Optie 8&a: 

8. RV stap achter 
&   3/8 draai linksom, LV stap voor 
a   ½ draai linksom, RV stap achter 
1.   ½ draai linksom, LV stap voor* 
*Dit is tevens weer tel 1 van de dans 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: 

In de 3e muur dans je t/m tel 16 (12:00) 
(tel 8a van het 2e blokje) en begin opnieuw. 


