
                                                                                                                                        

MY OWN KIND OF HAT 

 
Choreograaf: David Spencer 

Dans: 4 wall line dance  

Niveau: Intermediate 

Tellen: 60 tellen - waltz 

Muziek: MY OWN KIND OF HAT BY ALAN JACKSON 

Vertaling Angelique Vos 

BPM: 167 (60 tellen intro) 

               

                               

 

R. Coaster Step, Waltz Forward ¼ Turn Left. 

1  rv  stap achter 

2  lv  stap naast rechts 

3  rv  stap voor 

4  lv  ¼ draai links stap voor 

5  rv  stap naast 

6  lv  stap op de plaats  (9:00) 

 

R Side Drag, L Back Drag.  

1  rv  stap rechts opzij 

2  lv  sleep bij in 2 tellen 

3  lv  sleep bij 

4  lv  stap achter 

5  rv  sleep bij in 2 tellen 

6  rv  sleep bij  (12:00) 

Basic Waltz Back ¼ Turn Left, Point, Hold. 

1  rv  ¼ draai links stap achter 

2   lv  sluit aan 

3  rv  stap op de plaats 

4  lv  ¼ draai links stap voor 

5  rv   tik rechts opzij aan 

6       rust   (3:00) 

Shuffle ½ Turn Right, Step Forward, Hook 

Behind, Hold 

1  rv  ¼ draai rechts, stap opzij 

2  lv  sluit aan 

3  rv  ¼ draai rechtsom, stap voor 

4  lv  stap voor 

5  rv  kruis (iets omhoog) achter linkerbeen 

6  lv  rust 

  

Cross Point Hold, Weave R.  

1  rv  kruis over links 

2  lv  tik links opzij aan 

3      rust 

4  lv  stap gekruist over 

5  rv  stap opzij 

6  lv  stap gekruist achter 

Right Lock Step Back, Step Back, Cross Touch 

Hold. 

1  rv  stap achter 

2  lv  stap gekruist over 

3  rv  stap achter 

4  lv  stap achter 

5  rv  tik gekruist aan over lv 

6       rust 

 

R Side Drag Hold, 1 & 1/4 Turn Left 

1  rv  grote stap opzij 

2  lv  sleep bij, tik naast 

3       rust  

4  lv  ¼ draai links stap voor 

5  rv  ½ linksom stap achter 

6  lv  ½ linksom stap voor  (12:00) 

(alternatief 4-6 chasse ¼ draai links) 

Step Forward, 1/4 Turn Right with L Point, 

Hold. Left Twinkle. 

1  rv  stap voor 

2  lv  ¼ draai rechtsom tik links opzij 

3       rust 

4  lv  stap gekruist over 

5  rv  stap opzij 

6  lv  stap op de plaats  (9:00) 

 

R Forward Drag, L Forward Drag.  

1  rv  stap voor 

2  lv  sleep bij in 2 tellen 

3  lv  sleep bij 

4  lv  stap voor 

5  rv  sleep bij in 2 tellen 

6  rv  sleep bij  (12:00) 

Right Twinkle 1/2 Turn Right, Cross, Hitch, 

Hold. 

1  rv  stap gekruist over 

2  lv  ¼ draai rechtsom stap achter 

3  rv  ¼ draai rechtsom stap opzij 

4  lv  stap gekruist over diagonaal  (4:30) 

5  rv  hef rechter knie op  (4:30) 

6       rust 

 

                      

Bij het begin draai je weer 1/8 terug  (3:00) 

( tel van de Coasterstep) 

 

Restart: in de 2e muur na tel 54 (9e blokje, 12:00) 

             in de 5e muur na tel 54 (9e blokje,  3:00) 
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