
LOVE TRICK 
4-WALL LINEDANCE 

 
 
 
 
 Step right, Touch with claps, Step left, Touch with claps, 2 Side steps right, Touch 
1-2 RV stap rechts opzij, LV tik teen naast RV en klap in de handen 
3-4 LV stap links opzij, RV tik teen naast LV en klap in de handen 
5-8 RV stap rechts opzij, LV zet naast RV, RV stap rechts opzij, LV tik teen naast RV (12) 
 
 Step, Touch & claps, Step right, Touch & claps, 2 Side steps with  ¼ turn L, Scuff 
1-2 LV stap links opzij, RV tik teen naast LV en klap in de handen 
3-4 RV stap rechts opzij, LV tik teen naast RV en klap in de handen 
5-6 LV stap links opzij, RV zet naast LV  
7-8 maak ¼ draai linksom en LV stap voor, RV veeg hak over de vloer naast LV (9) 
 
 Heel struts right and left, forward on heels taking weight, return to place 
1-4 RV zet hak voor, RV zet teen neer, LV zet hak voor, LV zet teen neer 
5-6 RV stap voor op hak (teen van de grond), LV stap voor op hak (teen van de grond) 

(voeten schouderbreed) 
7-8 RV stap achter, LV zet naast RV (gewicht op LV) (9) 
 
 Right toe touch, Right heel, Close, Stomp left to side, Fan heel in, toe in, heel in 
1-2  RV tik teen rechts opzij, RV tik teen naast LV 
3-4 RV tik hak voor, RV zet naast LV 
5-6 LV stamp links opzij, RV hak naar links  
7-8 RV teen naar links, RV hak naar links naast LV (9) 
 (gewicht blijft gedurende de laatste 4 tellen op LV)  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 Choreografie  : Rachel McEnaney (febr. 2008) 

 Tellen    : 32 
Muziek : What’s Not To Love / Trick Pony 

 Nivo     : Beginner / Novice (nivo 1-2)  
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