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Ain't Misbehavin' 
Choreograaf : Guyton Mundy, Jo Thompson & Amy Glass 
Soort Dans : 4 wall line dance  
Niveau  : Intermediate 
Tellen   : 48 
Info  : Intro 8 tellen  
Muziek  : "Misbehavin'" by Pentatonix 
 
 
Kick Ball Step, Drag, Ball Step, Samba Diamond ¼ R 
1&2 RV kick voor, RV stap op bal voet naast, LV grote stap voor 
3&4 RV sleep bij, RV kleine stap voor op bal voet, LV stap voor 
5&6 RV kruis over, LV stap opzij, RV ⅛ rechtsom stap achter 
7&8 LV stap achter, RV ⅛ rechtsom stap opzij, LV kruis over [3] 
 
Toe Strut Side/Hip, Side Rock Cross, Side ¾ R, Shuffle Fwd 
1-2 RV stap op tenen opzij met heupen rechts, RV zet hak neer 
3&4 LV rock opzij, RV gewicht terug, LV kruis over 
5-6 RV stap opzij en draai ¾ rechtsom op bal voet, gebogen L knie blijft naast 
7&8 LV stap voor, RV sluit aan, LV stap voor 
 
Rocking Chair, Fwd, Hitch/Hipbump x2, Hip Pushes ½ R 
1&2& RV rock voor, LV gewicht terug, RV rock achter, LV gewicht terug 
3-5 RV stap voor, LV hitch met heupen omhoog, LV ⅛ rechtsom hitch met heupen omhoog 
6-8 LV ⅛ rechtsom stap opzij met heupen links, RV stap opzij met heupen rechts, LV ¼ rechtsom stap achter [6] 
 
Lock Step Bkw x2, Touches Moving Back 
1&2 RV stap achter, LV lock voor, RV stap achter 
3&4 LV stap achter, RV lock voor, LV stap achter 
&5-6 RV stap achter, LV tik naast, rust 
&7-8 LV stap achter, RV tik naast, rust [6] 
 
optie 1:  5-8 
&5&6 RV stap achter, LV tik naast, LV stap achter, RV tik naast 
&7&8 RV stap achter, LV tik naast, LV stap achter, RV tik naast 
 
optie 2:  5-8 
5&a RV stap achter, LV duw voor op bal voet, RV gewicht terug 
6&a LV stap achter, RV duw voor op bal voet, LV gewicht terug 
7&a8 RV stap achter, LV duw voor op bal voet, RV gewicht terug, LV stap achter 
 
Ball, Walk x2, ¼ L Side, ⅛ L Together, Toe Strut x2 
&1-2 RV stap op bal voet naast, LV stap voor, RV stap voor 
3&4 LV stap voor, RV ¼ linksom stap opzij, LV ⅛ linksom stap naast [1.30] 
5-8 RV stap op tenen voor, RV zet hak neer, LV stap op tenen voor, LV zet hak neer 
 
Walk/Knee Pop ⅛ L x2, Shuffle ⅛ L, Walk/Knee Pop ⅛ L x2, Shuffle ¼ L 
1-2 RV ⅛ linksom stap voor en duw L knie voor, LV ⅛ linksom stap voor en duw R knie voor 
3&4 RV ⅛ linksom stap voor, LV sluit aan, RV stap voor 
5-6 LV ⅛ linksom stap voor en duw R knie voor, RV ⅛ linksom stap voor en duw L knie voor 
7&8 LV ⅛ linksom stap voor, RV sluit aan, LV ⅛ linksom stap voor [3] 
 
Begin opnieuw 
 
 


