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Pilates-studiet giver dig 
på blot 3 x 3 uger:

■ Fornyede kræfter i overkroppen

■ En fl ad mave og stærk ryg

■ Bedre holdning

■ Færre spændinger og mindre stress

■ Styrke i ben og balder

Pilates-studiet · D
EL 3 

Nr.: 9/07
Rank ryg & mave-
muskler af stål
■ 6 effektive øvelser 
med den store bold
■ Grundig instruktion
■ 4 teknikker

Nr.: 10/07
Få dit livs fl otteste 
balder og lår
■ 5 opstrammende 
øvelser med redondo-
bolden
■ Træningsprogram
■ Derfor skal du træne 
dine fødder

Nr.: 11/07
Aldrig mere mormor-
arme! Styrke til dine 
biceps
■ 5 øvelser med 
træningselastikken
■ Et udbygget træ-
ningsprogram
■ Sådan kommer du 
videre

I sidste del af Pilates-studiet sætter vi fokus på overkroppen. 
Brystmuskulaturen og armene skal styrkes, så du for altid 
kan vinke farvel til mormorarmene og samtidig få kræfter 
til at klare dagens mange udfordringer. Til det skal du bruge 
den lange elastik, der effektivt træner hver en muskel.

P ilates med den brede elastik 
træner overkrop og arme helt 
specifi kt, fordi brugen af ela-
stikken gør det muligt at imi-
tere nogle af de mange og 

effektive øvelser, som udføres i den 
såkaldte pilates-reformer. Reforme-
ren former kroppen via ydre modstand 
som fx kabler. Elastikken kan yde sam-
me effektive modstand og guider sam-
tidig kroppen i bevægelserne på sam-

me måde som reformeren. Elastikken 
fi ndes i forskellige hårdhedsgrader, 
som er markeret med farver. Du skal 
ikke vælge elastikken efter kravet til 
ekstrem styrke – benyt hellere en lidt 
lettere elastik til pilatesøvelserne. I 
pilates gælder detaljen, og derfor må 
styrken ikke overdøve det graciøse og 
elegante i øvelserne. 

Du skal benytte en elastik, som er 
2½ meter lang.

nytAldrig mere blævrearme

Få en stærk 
og fl ot
overkrop

STÆRKERE OG 
MERE SMIDIG 
i hvert 
nummer
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5 øvelser til en smuk og 
velformet overkrop

DET SKAL DU BRUGE:

2
A

Full body lifts
Fokus: Skuldre og fødder styrkes, og krop-
pens balance trænes.

Udgangsstilling: Stå midt på elastikken med 
fødderne i hoftebreddes afstand. Det meste af 
elastikken skal ligge under forfoden. Kryds nu de 
to elastik-ender foran kroppen, og vikl elastikken 
omkring begge hænder, så der er spænding på 
elastikken, når armene holdes langs siden. Indtag 
en god holdning.

Bevægelsen: Løft hælene roligt og kontrolleret 
fra gulvet, så du til sidst står med strakt vrist og 
hviler på forfoden. Løft samtidig armene op, så 
overarmene er vandrette. Sænk langsomt ned igen.  
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du er helt nede 
og oppe. Pust ud, når du løfter og sænker. 
Kommentar: Undgå at overstrække knæene 
undervejs – hold dem altid let bøjede. Stå godt 
på fødderne med vægten ligeligt fordelt og en 
aktiv svang. Når du bevæger dig, skal du tænke 

på, at hælen skal glide op og ned som i en gar-
dinskinne – den må ikke slingre fra side til side. 
Hvis du kigger ned, skal du ikke kunne se din hæl 
i bevægelsen. Tænk på at gøre kroppen lang og 
give plads mellem ryghvirvlerne. Sænk skuldrene. 
Gør det lettere: Løft kun hæle og arme en smule.  
Gør det sværere: Løft op, og bliv stående i stil-
lingen et øjeblik, imens du kigger efter først den 
ene og så den anden hånd for derefter at sænke 
hælene igen. 
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For alle øvelser gælder det generelt, 
at du skal lave så mange gentagel-
ser, at du stadig kan gøre øvelsen 
rigtigt, og til musklerne er trætte. 
Hvis der kommer “slinger i valsen”, 
eller du mister den gode holdning, 
skal du stoppe. Det er derfor indivi-
duelt, hvor mange gentagelser du 

kan tage af den enkelte øvelse. Når 
du arbejder med elastikken, skal du 
også fokusere på vejen tilbage i be-
vægelsen. Det er den del af bevægel-
sen, hvor elastikken gerne vil trække 
dig. Her skal du holde igen og kunne 
kontrollere elastikken. Det gælder 
også for vejen ud.

Rotation
Fokus: Styrke til bagsiden af skuldrene og de stabilise-
rende muskler i overkroppen plus de skrå mavemuskler.

Udgangsstilling: Sid i skrædderstilling på midten af elastikken 
med helt ret ryg. Tag fat i en elastik-ende med modsatte sides 
hånd. Vikl elastikken rundt om hånden, så der er en let spænding 
på denne. Bøj albuen, hold overarmen langs siden, og vend hånd-
fl aden nedad ind foran kroppen.   
Bevægelsen: Vend håndfl aden opad, drej armen ud, samtidig 
med at kroppen også drejes mod siden. Kig efter armen, og drej, 
så langt du kan uden at bevæge i bækkenet og benene. Hold over-
armen langs siden, når du drejer i skulderen. Vend kontrolleret 
tilbage til udgangsstillingen. 
Vejrtrækning: Pust ud, når du drejer ud. Træk vejret ind, når du 
vender tilbage til udgangsstillingen. 
Kommentar: Brug mavemusklerne til at dreje kroppen med. Und-
gå at falde sammen i ryggen, når du drejer.  
Gør det lettere: Drej kun armen og ikke overkroppen ud. 
Gør det sværere: Læg elastikken dobbelt, og tag fat i begge ender 
– det giver dobbelt modstand. Du kan også lave øvelsen siddende 
med strakte ben og helt ret ryg.
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Med Pilates-studiet del 1-3 har 
du fået et fuldendt program, der 
styrker hele kroppen. Studiet 
strækker sig over 3 x 3 uger. For 
at få mest ud af programmet skal 
du lave øvelserne i den rækkeføl-
ge, der er anført. Begynd med at 
varme op, og lav så øvelserne fra 
Pilates-studiet del 1 først, dernæst 
del 2 og sidst del 3. Så træner du 

kroppen på den mest hensigts-
mæssige måde og er garanteret 
den største effekt. 

Udfør øvelserne med 10-12 gen-
tagelser 3 gange om ugen.

Efter 30 træningspas er din 
krop som forvandlet. Forsæt med 
at træne 3 gange om ugen for at 
bevare din nye styrke. Kombiner 
med konditionstræning.

ET KOMPLET PROGRAM

■ Lav lidt let opvarmning, inden 
du går i gang. Bevæg rygsøjlen i 
alle retninger. Varm vejrtræknin-
gen op ved at lægge hænderne 
på siden af de nederste ribben. 
Træk vejret ned til hænderne, så 
ribbenene udvider sig til siderne. 

■ Når du laver øvelserne, skal du 
trække vejret ind gennem næsen 

og dybt ned i lungerne. Sørg for 
at trække vejret så langt ud i 
brystkassens sider som muligt.

■ Du skal også spænde i 
bækkenbunden og de dybe 
mavemuskler ved at trække 
den nederste del af maven ind 
mod rygsøjlen. Dette kaldes din 
grundspænding.

■ Husk at opretholde en god 
holdning. Skuldrene er altid 
trukket lige ned og væk fra 
ørerne. Hovedet balancerer i 
lige forlængelse af rygsøjlen. 

■ Og tænk på at gøre kroppen 
lang både i arme, ben og ryg. 
Det giver de smukkeste og 
mest velfungerende muskler.

Vend håndfl aden opad, og 
læg elastikken henover. Hold 
på elastikken, og drej hånd og 
fi ngre ind mod dig selv. Fortsæt 
bevægelsen, og vend hånden 
væk fra dig selv. Elastikken vikles 
nu om håndryg og ned mellem 
tommel- og pegefi nger. Det var 
én vikling, lav fl ere, hvis det er 
nødvendigt. Elastikken skal være 
let spændt.

Sådan snor 
du elastikken

De tre redskaber, der 

bruges i Pilates-studiet 

del 1-3, kan købes på 

www.denintelligentekrop.dk.
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Arm extension
Fokus: Træner bagsiden af skuldrene og 

overarmene. Styrker desuden den store 
brede rygmuskel og kropsstammens stabilise-
rende muskler (mave og ryg).
Udgangsstilling: Sid med strakte ben og helt 
rank ryg. Læg elastikken under fødderne, og 
vikl enderne omkring hænderne, så der er en 
let spænding på elastikken, når armene stræk-
kes let fremefter.  
Bevægelsen: Stræk armene, og træk dem bag-
ud så langt som muligt uden ellers at bevæge 
kroppen. Før dem kontrolleret tilbage igen.  
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når armene 
føres frem. Pust ud, når du trækker bagud. 
Kommentar: Undgå at falde sammen i ryggen 
– tænk i stedet på at gøre ryggen lang, og skab 

plads mellem ryghvirvlerne. Fokuser på at sænke 
skuldrene. Kan du ikke sidde med ret ryg i denne 
stilling, skal du sidde på fx en pude eller bøje 
benene en smule.

Gør det lettere: Udelad elastikken.
Gør det sværere: Når du trækker i elastikken, rote-
rer du samtidig hovedet til den ene side. Gangen 
efter vender du hovedet til den anden side.
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DET SKAL DU 
BRUGE:

Elastik
Elastikken er et unikt redskab, når du her i sidste del af 
Pilates-studiet skal træne og tone overkroppen.
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4 Arm fl exion
Fokus: Træner skuldrene og overarmenes muskler. Styrker bryst- og kropsstammens 
muskler (mave og ryg).
Udgangsstilling: Sid på dine knæ og midt på elastikken. Ret ryggen. Tag fat i enderne 

af elastikken, og vikl dem om hænderne, så der er en let spænding, når armene hænger ned 
langs siden.  
Bevægelsen: Før armene parallelt fremefter mod vandret, og vend håndfl aderne opad uden at 
bevæge resten af kroppen. Før dem kontrolleret tilbage.
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du fører armene tilbage. Pust ud, når du fører armene frem. 
Kommentar: Tænk på at spænde i både balder og mave for at stabilisere kroppen. Undgå at 
trække skuldrene op. Du skal fokusere på, at bevægelsen kun foregår i skuldrene, og at resten af 
kroppen holdes helt i ro. I princippet skal du kunne balancere med noget på toppen af hovedet 
uden at tabe det, mens du laver øvelsen. 
Gør det lettere: Træk kun ganske lidt i elastikken. 
Gør det sværere: Når du fører elastikken frem, roterer du samtidig hovedet til den ene side. 
Vend hovedet til den anden side, næste gang du fører elastikken fremefter.

5 Spine twist
Fokus: Styrker bagsiden af skuldrene og overarmene. 
Træner desuden de skrå mavemuskler, kropsstammens 
stabiliserende muskler samt ryggens smidighed.

Udgangsstilling: Sid på gulvet, og læg elastikken bredt bag ryggen 
omkring den nederste del af ribbenene. Kryds elastikken foran, og 
vikl enderne omkring hænderne. Når hænderne holdes foran krop-
pen, skal elastikken være let spændt. Ret ryggen. 
Bevægelsen: Roter omkring en lodret akse ved at dreje overkroppen 
mod siden. Åbn samtidig armene ud mod siderne. Drej overkrop og 
arme tilbage til udgangsstillingen. Fortsæt til den anden side. 
Vejrtrækning: Træk vejret ind, når du vender tilbage til udgangsstil-
lingen. Pust ud, når du drejer ud. Tænk på at trække luften ned til 
elastikken, således at du udvider den på hver indånding. 
Kommentar: Hvis du ikke kan sidde med ret ryg, skal du sidde på fx 
en pude. Brug mavemusklerne til at dreje kroppen med – som en 
skruestik i taljen. Undgå at falde sammen i ryggen, når du drejer.     
Gør det lettere: Undlad at strække armene til siden i drejningen, 
hold dem bare stationært med let spænding på elastikken. 
Gør det sværere: Lav to små “hug”, når du er ude i rotationen, for at 
udfordre stabiliteten, eller stræk armene helt ud, når du drejer.
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Sådan kommer 
du videre
Når du har trænet et stykke tid, vil langt de 

fl este have meget stort udbytte af nogle 

private pilatestimer med en instruktør. Selv 

som øvet vil du drage stor nytte af at få rettet 

dårlige vaner og små ting, som du ikke selv 

kan se eller er klar over. I sidste ende gør det 

udbyttet større.
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