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Musklerne og bindevævet omkring ryggen har det 
med at spænde op i løbet af dagen.
Derfor kan du gøre dig selv og din ryg en kæmpe 
tjeneste ved at lave disse 4 stræk hver dag. 

R yggen skal have ilt ligesom alle andre vitale dele af 
kroppen – og med specifi kke bevægelser for ryggen øges 
blodcirkulationen, hvormed ilten strømmer til. Ryggen 

har også brug for at være smidig for at kunne udføre hverda-
gens bevægelser. Hvis ryggen er stiv, laver du måske en masse 
kompensationer, hvilket fører til skader og overbelastninger. Det 
gælder altså ikke kun om at træne musklerne omkring rygsøjlen, 
men også at smidiggøre den.  

SOM STRÆKKER RYGGEN
øvelser4

HAVFRUEN 
•    Sæt dig som den lille havfrue med 

benene bøjet mod den ene side.
•    Ret ryggen så godt som muligt og lav 

en sidebøjning ind over kroppen i 
føddernes retning.

•    Ræk lige over med armen og brug vejr-
trækningen godt. Mærk et godt stræk 
på ribbenene og i siden af ryggen.

•    Skift til den anden side.
•    Du kan også sidde i skrædderstilling eller på 

en stol, hvis du har problemer med at sidde 
som den lille havfrue. 

TIP:
Lav alle strækkene 

så længe og så 
mange gange, som 
du mærker, at det 
gør dig godt. Har 
du kun tid til et
enkelt stræk, så
er det bedre end 

ingenting. 
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•    Stil dig med fødderne i hoftebreddes afstand og 
tag en dyb indånding.

•    Start samtidig med at glide hovedet mod brystet 
og lad så småt brystet glide med nedover.

•    Begynd på din udånding og fortsæt rundingen 
af ryggen nedefter. Til sidst har du også bøjet 
hofterne og hænger med hovedet og overkrop-
pen nedad mod benene.

•    Bøj knæene, hvis det er nødvendigt. Tag en 
meget dyb indånding, imens du har overkroppen 
nede, og rul op hvirvel for hvirvel i rygsøjlen ved 
udånding.

•    Til sidst står du lang og rank med ryggen og er 
klar til at rulle ned igen. Prøv, om du kan mærke 
alle ryghvirvlerne, når du ruller. Giv dig god tid. 

 COBRAEN 
•    Læg dig på maven med håndfl aderne i 

underlaget ved siden af overkroppen.
•    Stem dig op i armene, så ryggen svajer så me-

get, den kan. Undgå at hænge i skuldrene.
•    Bliv i stillingen, så længe du kan, med dybe 

vejrtrækninger, og sænk ned igen. Hvis du ikke 
kan komme så højt op, så placer hænderne 
lidt længere fremme; således bliver det lettere 
at løfte dig op uden at hænge i skuldrene. I 
starten kan du måske ikke komme så højt op 
– det er helt naturligt og kommer med tiden, 
når du bliver mere smidig i ryggen.

KARKLUDEN
•    Læg dig på gulvet og bøj det ene ben op mod 

brystet.
•    Tag fat med den modsatte hånd på ydersiden 

af knæet og træk benet ned over kroppen så 
langt som muligt.

•    Drej samtidig overkroppen modsat. Bagdelen 
må gerne løftes fra gulvet..

•    Den modsatte arm lægger du ud til siden, 
mens du kigger efter den.

•    Så ligger du vredet som en karklud og mærker 
et stræk igennem ryggen og måske også i 
bryst og balde. Skift til den anden side.
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EN RULLETUR
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