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Vigtigt: S
ørg for at have helt af-

spændte ben og balder, så du mærker, 

at bevægelsen faktisk også sidder i 

hofteleddet. 

Øvelse 1: Vip over boldene
A: Læg boldene ca. under “smilehullerne” lige over balderne, pla-
cer fødderne i gulvet, og hold armene lodret med bløde skuldre 
og parallelle håndflader. Forestil dig, at dit haleben er en hale, 
som først vipper ned mod gulvet, så lænderyggen svajer, hvoref-
ter halen vipper opad og væk fra gulvet, så ryggen runder. 
B: Fortsæt med at vippe den ene og den anden vej hen over top-
pen af boldene: Ånd ind, og slip spændingen i bækkenbunden og 
maven, når du vipper “halen” ned og svajer lænden. Ånd derefter 
ud, og få kontakt til din bækkenbund og mave, når du runder 
lænden. Øvelsen træner musklerne i mave, lænd og ryg samt 
bevægeligheden i ryg og hofter.

⊲Pilates med 
bolde gør din krop 

stærk og smidig 
– og slankere at se på!

d

Sådan gør du: Lav øvelserne i den 
viste rækkefølge, og udfør hver 
øvelse så mange gange, du kan. Stop, 
når du bliver for træt til at udføre 
øvelsen korrekt. Din vejrtrækning er 
“motoren” i øvelserne – både til at 
få kræfter og til at opnå præcision, 
afspænding og kontrol. 
 

Opvarmningsøvelser: Rul dig varm
Før du starter: Begynd altid din pilatestræning med at 
massere fødderne: Læg boldene på gulvet, og rul begge 
fodsåler godt igennem en ad gangen. På denne måde 
stimulerer du dit nervesystem og dine sanser og sætter 
gang i blodcirkulationen. Herefter varmer du op:

Øvelse 1: Læg dig på ryggen oven på boldene. Placer 
boldene på hver sin side af rygsøjlen, mellem skulder-
bladene. Bøj benene, og hold hovedet i hænderne. Løft 
bagdelen og hovedet fri af gulvet, og brug dine fødder 
til at bevæge dig langsomt frem og tilbage, så boldene 
bevæger sig. Rul godt op og ned og til siderne. 

Øvelse 2: Placer derefter boldene under bagdelen (en 
bold under hver balde). Lad overkrop og hoved hvile på 
gulvet. Brug nu dine fødder til at bevæge dig langsomt 
frem og tilbage og til siderne, så boldene bevæger sig. 

Vigtigt: Øvelserne her masserer dine rygmuskler og dit 
bindevæv rigtig godt igennem. Det kan måske være fri-
stende at springe dem over og gå videre til det egentlige 
program, da de ikke umiddelbart træner dine muskler, 
men vær opmærksom på, at de er meget vigtige, for at 
du får det optimale ud af de øvrige øvelser.

De små Franklin-bolde går lige 
nu deres sejrsgang over hele 
verden og bruges især på ballet- 
og danseakademier. Boldene er 
geniale til effektiv træning af 
alle kroppens muskler og giver 
samtidig din pilatestræning et 
nyt pift. Vi viser dig 6 øvelser, 
som let og legende introducerer 
boldene i din træning, samtidig 
med at du effektivt styrker dine 
ryg- og mavemuskler.

The Franklin Method er udviklet fra 1986 
af Eric Franklin, der har en baggrund 
som professionel danser. Omdrejnings-
punktet er at bruge kroppen intelligent 
ved hjælp af øvelser og småredskaber. 
Sanserne – og dermed hjernen – bli-
ver stimuleret, så kroppen af sig selv 
justerer holdning og bevægelser bliver 
stærkere. Man træner efter metoden på 
bl.a. mange danse- og balletakademier.

Han er manden 
bag boldene

Pep  din pilates op
med Franklin-bolde
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Øvelse 4: Bananas
A: Læg dig på siden, og placer den 
ene bold mellem fødderne og den 
anden under den nederste hånd, 
der er strakt langs gulvet. Placer 
den anden hånd i gulvet foran dig 
– eller på låret som vist på billedet. 
Der skal gå en lige linje fra ankel til 
knæ og op til din skulder og dit øre. 
B: Lad nu skuldrene glide nedad, og 
løft begge ben og overkroppen op 
samtidig, og sænk dem igen. Når 
du løfter og sænker overkroppen, 
ruller du med armen på bolden og 
presser ned i den. Øvelsen træner 
coremuskulaturen og balancen.

Øvelse 2: Shoulder bridge
A: Læg dig på ryggen med bøjede knæ. Placer en bold 
midt under hver fod, og hold ca. en hoftebreddes afstand. 
B: Vip nu “halen” opefter som i forrige øvelse, og fortsæt 
bevægelsen opefter, så ryghvirvlerne en for en løfter sig 
fri af gulvet. Sænk så langsomt ned igen til udgangs-
stillingen, en ryghvirvel ad gangen. Ånd ind, når du er 
oppe og nede – ånd ud, når du ruller. Øvelsen tager fat i 
musklerne i mavens og ryggens kerne samt i balderne. 
Desuden trænes bevægeligheden i ryg og hofter. 
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Her kan du købe

boldene:

De små orange bolde er fyldt med luft 

og måler ca. 9 cm i diameter. 

Du kan købe dem på:

www.franklinmethod.dk

– hvor du i øvrigt også kan læse mere 

om Franklin Metoden.

Vigtigt: Forsøg at få bolde-
ne til at ligge helt stille, hold 
knæene i retning af tæerne 
hele tiden og undgå at vride 
ud eller ind på foden.
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Vigtigt: 
Tænk på, at du skal lave en lige side-
bøjning, og hold den lange linje fra 
ankel til øre. Ånd ud, når du løfter – 
ånd ind, når du sænker ned.

Vigtigt: Forestil dig, at du 
skal bøje dig ud over en 
usynlig bold.  Ånd ind, mens 
du drejer ud til siden, ånd ud, 
når du ruller frem over be-
net. Ånd ind, når du retter op 
igen – ånd ud, når du drejer 
ind mod midten for at starte 
forfra til den anden side. 
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Udfør Mini Swan 
af tre omgange:
1. I første løft skal du kun lige løfte 
brystet fri af gulvet.
2. I næste løft skal du lidt højere op.
3. Og i sidste løft skal du endnu 
højere op (som på billede D).

D.

Øvelse 3: Mini Swan
A: Læg dig på maven med armene strakt over hovedet, 
så de danner et stort V. Placer en bold under hver 
underarm. 
B, C og D: Glid skulderbladene væk fra ørene, løft over-
kroppen op, og pres samtidig ned på boldene – gør 
dig lang og bred. Sænk roligt ned igen. Øvelsen træner 
musklerne i ryg, lænd og skuldre. 

Vigtigt: 
Ånd ind, når du er oppe og 
nede – ånd ud, når du løfter 
og sænker overkroppen.

Øvelse 5: Saw
A: Sid på boldene, så de er placeret ca. lige under hver 
sædeknude. Stræk benene i et V til siden, og lad tæerne 
pege mod loftet. Sid så rank som muligt, og bøj måske 
knæene lidt, for at det kan lade sig gøre. Løft dine arme 
let ud til siden med bløde skuldre. 
B og C: Drej nu overkroppen til den ene side uden at mi-
ste kontakten til begge bolde. Rund derefter den øverste 
del af ryggen, og rul frem over det ene ben med den ene 

arm fremefter, som om du skulle save lilletåen af – den 
anden arm strækker du bagud. Undlad at slippe trykket 
på bolden under modsatte sædeknude. Løft overkrop-
pen op igen hvirvel for hvirvel, og drej tilbage til midten. 
Gentag til den anden side. 
Øvelsen træner både muskler og smidighed i ryggen. 
Mærk, hvordan du skal bruge både mave- og rygmuskler 
til at dreje og rulle frem og tilbage.

Øvelse 6: Single leg stretch
A: Læg dig på ryggen med bøjede knæ og 
boldene under tæerne. Løft dig op som i en 
god mavebøjning, og stræk armene langs 
siden. Bliv i denne position med overkrop-
pen helt i ro, afspændte skuldre og hovedet 
let på toppen med blikket mod knæene. 
B og C: Rul nu skiftevis den ene bold med 
foden, så du strækker og bøjer det ene og 
det andet ben. Det kræver lidt øvelse at 
kunne rulle boldene let og elegant, og det 
kan være vanskeligt at have en ligeså intens 
vejrtrækning, da mavens muskler er på 
hårdt arbejde. Efter gentagelserne sænker 
du overkroppen ned igen. Øvelsen træner 
effektivt dine mavemuskler.

Vigtigt: Ånd ind, når 
du skifter ben – ånd ud, 
når du strækker ud. Hold 
lænden "smeltet" ned 
i måtten, når benene 
bevæger sig. 

6564


