
 
 

Sadie’s Dress 

Choreograaf : Neville Fitzgerald & Julie Harris 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Beginner 
Tellen : 32 
Muziek : Sadie’s Got A New Dress by Lee Matthews 

Side, rock step, side, rock step, side, 
together, fwd, mambo 
1. LV stap opzij 
2. RV kruis achter LV 
& LV gewicht terug 
3. RV stap opzij 
4. LV kruis achter RV 
& RV gewicht terug 
 
5. LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
8. RV stap achter 

Back, ½ turn R, step, ½ turn pivot, rocking 
chair, kick & point 
1. LV stap achter 
2.   ½ draai rechtsom, RV stap voor (6:00) 
3. LV stap voor 
&   ½ draai rechtsom 
4. LV stap voor 
 
5. RV stap voor 
& LV gewicht terug 
6. RV stap achter 
& LV gewicht terug 
7. RV schop naar voor 
& RV stap naast LV 
8. LV tik teen opzij 

*** Restart *** 

Sailor step, sailor step with ¼ turn R, rock 
step, ½ turn shuffle 
1. LV kruis achter RV 
& RV stap opzij 
2. LV stap opzij 
3. RV kruis achter 
&   ¼ draai rechtsom, LV stap opzij 
4. RV stap opzij (3:00) 
 
5. LV stap voor 
6. RV gewicht terug 
7.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV sluit 
8.   ¼ draai linksom, LV stap voor (9:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel & heel & toe & heel & cross & heel & 
step, twist, twist 
1. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
2. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
3. RV tik teen naast LV 
& RV stap naast LV 
4. LV tik hak voor 
& LV stap naast RV 
 
5. RV kruis over LV 
& LV stap iets achter 
6. RV tik hak voor 
& RV stap naast LV 
7. LV stap voor 
&   draai beide hakken naar links 
8.   draai beide hakken terug center 
 
 

Begin opnieuw 
 
 
Restart: in muur 6 dans t/m tel 15&, tik dan LV naast 

RV en begin opnieuw. 
 


