
BLAME IT ON YOUR HEART 

Choreo: Antoinette de Veth – Claassens Dance: 4 wall line dance 

Counts: 40 

Level: High Beginner 

Intro: 16 counts starting on the beat Music: “Blame it on your heart”by the Mavericks 

Vertaling: J.Mozes  

 

Side mambo cross R + L, paddle turn 4x 1/4 turn L 
1&2 RF stap opzij, LV gewicht terug, RV kruis over 
3&4 LV stap opzij, RV gewicht terug, LV kruis over 
5& RV stap voor, ¼ draai li-om 
6& RV stap voor, ¼ draai li-om 
7& RV stap voor ¼ draai li-om 
8& RV stap voor , ¼ draai li-om 
 

Vaudeville R + L, step, pivot ½ turn L, step, step, pivot 1/2 turn R, step 
1& RV kruis over LV, LV stap stap opij 
2& RV tik hiel schuin voor, RV stap iets naar achter 
3& LV kruis over RV, RV stap opzij 
4& LV tik hiel schuin voor, LV stap iets naar achter 
5&6 RV stap voor, ½ draai li-om, RV stap voor 
7&8 LV stap voor, ½ draai re-om, LV stap voor 
 
Shuffle fwd, step, pivot 1/4 turn R, cross over, step side, touch, step side, touch, Chassé R, LF touch next to RF 
1&2 RV stap voor, LV sluit naast, RV stap voor 
3&4 LV stap voor, ¼ draai re-om, LV kruis over 
5& RV stap opzij, LV tik naast 
6& LV stap opzij, RV tik naast 
7& RV stap opzij, LV sluit naast 
8& RV stap opzij, LV tik naast 
 

Step side, touch, step side, touch, chassé L,Touch, Heel, hook, heel, hitch, coaster step 
1& LV stap opzij, RV tik naast 
2& RV stap opzij, LV tik naast 
3& LV stap opzij, RV sluit naast 
4& LV stap opzij, RV tik naast 
5& RV tik hiel voor, RV kruis voor LB 
6& RV tik hiel voor, R knie hitch 
7&8 RV stap achter, LV sluit naast RV, RV stap voor 
 
Heel, hook, heel, hitch, coaster step, mambo fwd, mambo back 

1& LV tik hiel voor, LV kruis voor RB 
2& LV tik voor, L knie hitch 
3&4 LV stap achter, RV sluit naast LV, LV stap voor 
5&6 RV stap voor, gewicht terug op LV, stap achter 
7&8 LV stap achter, gewicht terug op RV, LV stap voor  
Start opnieuw 
 
Restarts: 3e muur (6) en 6e muur (12) dans tot tel 8 2e blokje begin opnieuw 
 
Einde: dans de 8e muur (9) tot tel 7 van 2e blokje en eindig met  
&8 LV+RV ¼ draai re-om LV kruis over 


