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Med få lette øvelser kan du 
styrke dine skuldre, få bugt 
med myoser og få en
fl ottere holdning. 

n veltrimmet krop har stærke og markerede 
skuldre. Ved at lave de rigtige skulderøvelser 
opnår du en smukkere holdning og forebyg-

ger samtidig smertefulde myser, som mange af os i 
dag får ved at arbejde i forkerte stillinger.  
Alle øvelserne vi viser her, kan du gøre hjemme 
på stuegulvet.

E

3 LETTE ØVELSER

a Sæt dig i skrædderstilling på gulvet med 
helt rank ryg. Hvis du har problemer med at 
rette ryggen helt ud, så sæt dig på en pude 
eller anden forhøjning. Du kan fx også sidde 
i en helt anden stilling med benene eller på 

en stol fri af ryglænet. Bøj armene ind foran 
kroppen med håndfl aderne nedad og sænk 
skuldrene.

b Hold den ranke ryg, vend håndfl aderne opad 
og drej udad i skulderen, imens du holder 

overarmen i nærheden af kroppen. Drej så 
langt du kan uden at bevæge med andre 
steder i kroppen. Hold skuldrene sænkede, og 
tænk på at bruge musklerne bag på skuldrene 
samt mellem skulderbladene. Gør ryggen lang 

1. ØVELSE

Balance til skuldrene

           Denne øvelse strækker de 
typisk stramme muskler på forsiden af 
skulderen og styrker de svage muskler 
på bagsiden og mellem skulderbladene. 
Det skaber bedre balance imellem 
musklerne, hvilket er vigtigt for den 
gode holdning – og giver ikke mindst 
smertefri og smukke skuldre.

TIL AT FÅ
STÆRKE SKULDRE
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GUIDE TIL ØVELSERNE
- Lav hver øvelse så mange gange, 

som du kan – til musklerne
bliver trætte, eller du ikke længere 

kan lave øvelsen korrekt.

- Gå aldrig på kompromis med den 
gode holdning – ret hele tiden

ryggen og sænk skuldrene.

- Alle øvelser skal udføres roligt 
og kontrolleret og med en bevidst 
vejrtrækning på alle bevægelser.

- Spænd bækkenbunden og mave-
musklerne som en støtte til alle
øvelser – og du får størst effekt.

KIWI’S MOTIONSEKSPERT 
LOTTE PAARUP er fysiotera-
peut med mange års erfaring 
inden for sport og fi tness 
samt klinisk arbejde.
Læs mere på:
www.denintelligentekrop.dk 
og www.lottepaarup.dk

a Stil dig på alle fi re, med hænderne lige under 
skuldrene og knæene under hofterne. Hold 
ryggen i sine naturlige krumninger og svaj-
ninger – og hold hovedet i lige forlængelse 
af rygsøjlen. 

b Bøj albuerne, som i en almindelig armstræk-
ning, og hold ryggen ret. Stræk armene til-
bage igen, hvor du kom fra. 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 mere ud. Du 
kan også støtte med fødderne på gulvet, så 
du er rettet helt ud.

3. ØVELSE

Styrke til arme og skuldre

- Denne øvelse styrker mange af 
musklerne i arme og skuldre. 

a Sæt dig igen på gulvet og gør, hvad du 
fi nder nødvendigt for at sidde helt rank 
med ryggen. Find et par vandfl asker 
(gerne tungere end på billedet), hånd-
vægte eller andet tungt at holde i begge 
hænder. Bøj albuerne og hold hænderne 
ved skuldrene.

b Hold den ranke ryg, stræk armene op over 
hovedet og sænk roligt ned igen. Tænk på 
aktivt at holde skuldrene væk fra ørerne, 
når du presser op over hovedet. Du skal 
have en fornemmelse af, at du presser på 
noget meget tungt – og samtidig skal du 
gøre ryg og nakke så lange som muligt.

2. ØVELSE

Velformede skuldre

- Denne øvelse giver form til dine 
skuldre. 
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