
ØVELSE 2

GUIDE TIL ØVELSERNE
Lav hver øvelse så mange gange, du kan 
– til musklerne bliver trætte, eller du ikke 
længere kan lave øvelsen korrekt.
Lav først alle øvelserne én gang og start 
så forfra – gør det tre gange i alt, som 
såkaldt cirkeltræning, hvis du har tid.
Gå aldrig på kompromis med den gode 
holdning – ret hele tiden ryggen og sænk 
skuldrene.
Alle øvelser skal udføres roligt og kon-
trolleret og med en bevidst vejrtrækning 
på alle bevægelser.
Spænd bækkenbunden og mavemuskler-
ne som en støtte til alle øvelser – så får 
du størst effekt.
Stå godt på foden i alle stående øvelser 
– fordel vægten ligeligt over hele foden 
og brug musklerne under svangen til at 
støtte hele din krop.
Det skal altid være dig, som har magten 
over elastikken – den må ikke få magten 
over dig. 
Og sørg for, at elastikken altid er let 
spændt i alle øvelser. Den må ikke hæn-
ge slapt fra start – så skal du enten pla-
cere din krop anderledes eller vikle en 
ekstra gang omkring hænderne. 
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BARM OG BALLER
Vikl midten af din elastik om-

kring et dørhåndtag. Stil dig 
med ryggen til døren, 
fødderne i hoftebreddes 
afstand, og vikl begge 

ender af elastikken om-
kring højre hånd. Hold armen 

bøjet frem i brysthøjde med ela-
stikken imellem arm og krop.  
Træd nu frem på dit venstre 
ben og bøj ned i knæet samtidig 
med, at højre arm strækkes 
frem i skulderhøjde. Træd kon-

trolle-
ret til-

bage til 
udgangsstillin-

gen igen. 
Tænk på at holde brystet lige 
fremad hele tiden, ryggen ret 
samt skuldrene sænkede og lige 
høje. Hold hele tiden knæ og tå-
spidser i samme retning, så du 
ikke vrider i knæet. Sørg også 
for, at dit knæ ikke glider ud 
over tåspidserne – hold det lige 
over foden. Husk at spænde i 
maven og stå godt på fødderne. 
Skift til modsatte arm og ben og 
gør det samme.
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Q’S TRÆNER
Lotte Paarup er 35 år, ud-
dannet fysioterapeut og 
har igennem mange år ar-
bejdet med træning og 
sundhed. Hun har også 
stiftet netbutikken www.
denintelligentekrop.dk, 
og så har du måske set 
hende i DR-programmet 
“Ha’ det godt”.
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Stil dig midt på elastikken med fødderne 
i hoftebreddes afstand. Før først ela-
stikken bagom benene og kryds den. 
Træk den frem foran kroppen, så den lø-
ber på siden af benene. Kryds den igen foran 
og vikl nu enderne af elastikken omkring hænderne. Nu er du 
spændt godt op! Bøj albuerne og vend dine håndfl ader nedad.

Bøj i benene og træk samtidig hænderne bagud, så 
overarmen roterer ud, håndfl aderne vendes 

opad, og skulderbladene trækkes ind mod hin-
anden. Stræk langsomt op igen til udgangs-
stilling. Fortsæt ned og op.
Tænk på at holde ryggen helt ret i hele øvel-
sen. Bøj så langt ned i dine ben, at du fortsat 
kan holde hælene i gulvet. Sørg for, at knæe-
ne peger i samme retning som fødderne 

under hele øvelsen.
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BARM OG BALLER
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STRUTTENDE 

BARM 
   &BALLER

En fast barm og bagdel er noget, de fl este kvinder 
drømmer om – og med de rette øvelser er du godt 
på vej. Øvelserne styrker og former. Du skal bruge en 
træningselastik til fi re af de fem øvelser. God fornøjelse!
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Sæt dig på gulvet, saml benene og læg elastikken omkring lårene. Læg til 
sidst enderne ind under elastikken, så den låser sig selv. Læg dig på ryg-

gen med bøjede ben. Flyt fødderne ud i hoftebreddes afstand og hold 
knæene i samme retning som tæerne – det kræver allerede 

lidt muskelarbejde.
Løft bagdelen op fra gulvet, til hofterne er 

helt strakt. Løft skiftevis den ene og den anden 
fod uden at miste stillingen i bagdel og bækken. 

Sænk ned igen og rul på rygsøjlen op og ned. Løft og gentag.  
Tænk på at holde knæene i retning af tæerne hele tiden – elastik-
ken må ikke trække dine knæ indad. Brug dine baller, når du løfter 

bagdelen – og hold hofterne helt i ro, når du løfter foden.  

•

•

•

SMUKKE BRYSTER OG 
STÆRKE SKULDRE 
Forøvelse: Læg elastikken bag øverste del af ryggen og vikl 
begge ender omkring dine hænder. Stil dig på alle fi re med 
hænderne lige under skuldrene og knæene lige under hofter-
ne. Hold ryggen i sine naturlige krumninger og svajninger.
Lad nu skulderbladene ”slippe” rygsøjlen ved at sende brystet 
mod gulvet. Sæt skulderblade og skuldre på plads igen ved at 
“skubbe gulvet væk fra dig” og trække skuldrene væk fra 
ørerne. Fortsæt med denne lille bevægelse.
Tænk på at holde ryggen i sine naturlige krumninger 
med hovedet i lige forlængelse af rygsøjlen. Øvelsen er 
vigtig for at få det optimale ud af dine armstrækninger.
Armstrækning: Stil dig på alle fi re med hænderne lige under 
skuldrene og knæene under hofterne. Hold ryggen i sine natur-
lige krumninger og svajninger. Hold hovedet i lige forlængelse 
af rygsøjlen. 
Bøj i dine albuer og hold ryggen ret. Stræk armene igen 
tilbage til udgangsstillingen. Fortsæt ned og op.
Undgå at hænge i dine skuldre. Hold hovedet i lige 
forlængelse af rygsøjlen under hele bevægelsen – 
uden at knejse hovedet bagover eller tabe det. Hvis 
du er stærkere, kan du placere knæene længere 
væk og strække hoften.
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DOWNLOAD 
GRATIS 
TRÆNINGS-
PROGRAM 
På Lotte Paarups 
hjemmeside kan du 
downloade en 
booklet med effek-
tiv styrketræning 
på stuegulvet – et 
fuldt træningsprogram helt gratis. 
Du kan også købe din elastik, som 
fi ndes i forskellige udgaver og hård-
heder, fra 45 kr. Du fi nder det hele 
på www.denintelligentekrop.dk.
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FLOT BARM OG HOLDNING
Vikl midten af din elastik om et dørhåndtag. Stå 
med venstre side til døren og fi nd balancen på ven-
stre ben. Vikl begge ender af elastikken omkring 
venstre hånd. Stræk armen let fremefter lidt ind 
mod døren, hvor elastikken stadig er let spændt. 
Bliv stående og træk elastikken i den let strakte 
arm ind foran kroppen. Træk så langt du kan uden 
at bevæge kroppen og før den kontrolleret tilbage. 
Stå helt rank og lige, når du trækker. Brug dine 
mavemuskler og stå stille med kroppen, bevæg 
kun din arm. Tænk på at stå ekstra godt på foden 
og undgå at overstrække dit knæ.
Skift til den anden side og gør det samme. 
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MASSER AF BAGDEL!
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