
 
 

Lucky Lips 

Choreograaf : Henk Van Wijk 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32  Intro 32 tellen, begin op zang. 
BPM : 144 
Muziek : Lucky Lips by Cliff Richard 

Step, touch, step back, hook, step lock step, 
scuff 
1. LV stap voor 
2. RV tik teen achter LV 
3. RV stap achter 
4. LV kruis voor L-been 
 
5. LV stap voor 
6. RV kruis achter LV 
7. LV stap voor 
8. RV schuif hak over vloer 

Scissor steps (R – L) 
1. RV stap opzij 
2. LV stap naast RV 
3. RV kruis over LV 
4.   rust & klap 
 
5. LV stap opzij 
6. RV stap naast LV 
7. LV kruis over RV 
8.   rust & klap 

Side step, behind, ¼ turn R shuffle,  
rocking chair 
1. RV stap opzij 
2. LV kruis achter RV 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor (3:00) 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7. LV stap achter 
8. RV gewicht terug 

Step, ½ turn pivot, shuffle, step, step,  
kick ball touch 
1. LV stap voor 
2.   ½ draai rechtsom (9:00) 
3. LV stap voor 
& RV sluit 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
6. LV stap voor 
7. RV schop naar voor 
& RV sluit 
8. LV tik teen naast RV 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
 
 
 
 
 

Tag: Op het einde v/d 4e muur doe je 
volgende tellen en begin opnieuw. 

Toe strut x2, side step, bumps x4 

1. LV stap op teen voor 
2. LV zet hak neer 
3. RV stap op teen voor 
4. RV zet hak neer 

 

5. LV stap opzij, duw heupen links 
6.   duw heupen rechts 
7.   duw heupen links 
8.   duw heupen rechts 

Toe strut x2, side step, bumps x4 

1. LV stap op teen voor 
2. LV zet hak neer 
3. RV stap op teen voor 
4. RV zet hak neer 

 

5. LV stap opzij, duw heupen links 
6.   duw heupen rechts 
7.   duw heupen links 
8.   duw heupen rechts 


