
Angel In Blue Jeans 
Koreografi: Mathias Pflug 
32 iskua, 4 seinää, high beginner, 2 tagia 1 restart 
Musiikki: Angel In Blue Jeans by Train 
käännös Ritva Ojala 
 
Aloitus 16 iskua, hieman ennen kuin laulu alkaa 
 
Rock forward & rock forward, back 2 steps, ¼ turn left/ behind-side-cross 
1-2 Askel oikealla eteen (1), paino takaisin vasemmalle jalalle (2) 
&3-4 Oikea jalka vasemman viereen (&) ja askel vasemmalla eteen (3), paino takaisin 

oikealle (4) 
5-6 2 askelta taakse vasen – oikea 
7&8 ¼ käännös vasemmalle astuen vasemmalla jalalla oikean taakse (klo 9), astu oikea  
 jalka oikealle sivulle (&) ja vasemmalla oikean yli ristiin (8) 
 
Rock side & side, touch, heel & heel & step, pivot ½ left 
1-2 Astu oikea jalka oikealle (1), paino takaisin vasemmalle (2) 
&3-4 oikea jalka vasemman viereen (&) ja askel vasemmalla jalalla vasemmalle (3), oikealla  
 kosketus vasemman vieressä (4) 
5& Kosketa oikealla kannalla edessä (5), astu oikea jalka vasemman viereen (&) 
6& Kosketa vasemmalla kannalla edessä (6), astu vasen jalka oikean viereen (&) 
7-8 Askel oikealla eteen (7), ½ käännös vasemmalle molempien päkiöiden varassa, paino 

jää vasemmalle jalalle (8)   (klo 3) 
 
Heel & heel & step, pivot ¼ left, cross, side, behind-side-heel 
1& Kosketa oikealla kannalla edessä (1) ja astu oikea vasemman viereen (&) 
2& Kosketa vasemmalla kannalla edessä (2) ja astu vasen oikean viereen (&) 
3-4 astu oikealla eteen (3), ¼ käännös vasemmalle molemmilla päkiöillä, paino jää 
 vasemmalle jalalle (4)   (klo 12) 
5-6 astu oikea jalka vasemman yli ristiin (5), astu vasen jalka vasemmalle (6) 
7&8  astu oikea jalka vasemman taakse ristiin (7), pieni askel vasemmalla jalalla 

vasemmalle (&) ja kosketa oikealla kannalla eteen oikealle etuviistoon (8) 
 
 (Tässä tag 1 kolmannella seinällä (klo 6) ja tagin jälkeen restart) 
 
& cross, ¼ turn left, ¼ turn left, touch, ¼ turn right, ½ turn right, ½ turn right, step 
&1-2 Astu oikealla jalalla vasemman viereen (&) ja vasemmalla oikean yli ristiin (1), ¼ 

käännös vasemmalle ja astu oikealla jalalla taakse (2)  (klo 9) 
3-4 ¼ käännös vasemmalle ja astu vasemmalla jalalla vasemmalle (3)  (klo 6) ja kosketa  
 oikealla jalalla vasemman viereen (4) 
5-6 ¼ käännös oikealle ja astu oikealla jalalla eteen (5), ½ käännös oikealle ja astu  
 vasemmalla jalalla taakse (6)  (klo 3) 
7-8 ½ käännös oikealle ja astu oikealla jalalla eteen (7)  (klo 9), astu vasemmalla jalalla 

eteen (8) 
 
 



 
 
TAG 1 (kolmannella seinällä 24 iskun jälkeen klo 6 ja restart) 
& cross, side, sailor step turning ¼ left 
&1-2 Astu oikealla jalalla vasemman viereen (&) ja astu vasemmalla jalalla oikean yli  ristiin 

(1), astu oikealla jalalla oikealle (2) 
3&4 Astu vasemmalla jalalla oikean taakse ristiin (3), ¼ käännös vasemmalle, astu oikea 
 jalka vasemman viereen (&) ja astu vasemmalla jalalla eteen (4)  (klo 3) 
 
TAG 2 (seitsemännen seinän loppuun, klo 3) 
Rocking chair 
1-2 Astu oikealla jalalla eteen, siirrä paino takaisin vasemmalle jalalle 
3-4 Astu oikealla jalalla taakse, siirrä paino takaisin vasemmalle jalalle 


