
 
 

Dear Friend 

Choreograaf : Kate Sala (Juli 2016) 
Type dans : Four wall line dance 
Niveau : Intermediate 
Tellen : 56 
Muziek : Carry You Home by Ward Thomas 

Intro: : 8 count from first heavy beat

Cross rock, side rock, behind, side, cross 
shuffle 
1. RV kruis voor LV 
2. LV gewicht terug 
3. RV stap opzij 
4. LV gewicht terug 
 
5. RV kruis achter LV 
6. LV stap opzij 
7. RV kruis over LV 
& LV stap opzij 
8. RV kruis over LV 

Side step, touch, kick ball cross, rolling vine, 
cross 
1. LV stap opzij 
2. RV tik teen naast LV 
3. RV schop voor 
& RV stap naast LV 
4. LV kruis over RV 
 
5.   ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
6.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
7.   ¼ draai rechtsom, RV stap opzij 
8. LV kruis over RV 

Side rock, ¼ turn R with back rock, step, ½ 
turn pivot x2 
1. RV stap opzij 
2. LV gewicht terug 
3.   ¼ draai rechtsom, RV stap achter 
4. LV gewicht terug (3:00) 
 
5. RV stap voor 
6.   ½ draai linksom 
7. RV stap voor 
8.   ½ draai linksom 

Rock step, full turn back, rock back, kick step 
touch 
1. RV stap voor 
2. LV gewicht terug 
3.   ½ draai rechtsom, RV stap voor 
4.   ½ draai rechtsom, LV stap achter 
 
5. RV stap achter 
6. LV gewicht terug 
7. RV schop voor 
& RV klein stapje voor 
8. LV tik teen opzij 

Kick step touch, jazz box, cross, side step, 
touch 
1. LV schop voor 
& LV klein stapje voor 
2. RV tik teen opzij 
3. RV kruis over LV 
4. LV stap achter 
 

 
5. RV stap opzij 
6. LV kruis over RV 
7. RV stap opzij 
8. LV tik teen naast RV 

Full turn L with side chasse, cross point, 
cross behind kick 
1.   ¼ draai linksom, LV stap voor 
2.   ½ draai linksom, RV stap achter 
3.   ¼ draai linksom, LV stap opzij 
& RV stap naast LV 
4. LV stap opzij 
 
5. RV kruis over LV 
6. LV tik teen opzij 
7. LV kruis achter RV 
8. RV  schop rechts voor 

Step back, together, shuffle x2, step, ½ turn 
pivot 
1. RV stap achter 
2. LV stap naast RV 
3. RV stap voor 
& LV sluit 
4. RV stap voor 
 
5. LV stap voor 
& RV sluit 
6. LV stap voor 
7. RV stap voor 
8.   ½ draai linksom (9:00) 

Verander de laatste 8 tellen in muur 5,  
met de volgende 12 tellen 
1. RV stap achter 
2. LV stap naast RV 
3. RV grote stap voor 
4. LV sleep tot bij RV 
 
5. LV grote stap voor 
6. RV sleep tot bij LV 
7. RV grote stap achter 
8. LV (  
9.   (sleep tot bij RV en verander gewicht op L 
10.   ( 
11.   leg je R-hand op je hard 
12.   rust 
 
 

Begin opnieuw 
 
Ending: op tel 13 -16 (rolling vine) daai rechtsom ¼, 

½, ½, LV stap voor (12:00) 
 


