
60 www.   mag.dk

BIKINIKLAR 
I ET SNUPTAG!

Af LOTTE PAARUP – Foto: BO LYNGE og PR
Makeup og hår: INE LARSEN
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1: TOP TIL TÅ 
Stil dig med fødderne i hoftebreddes afstand, og placer bolden mellem knæene. 
Bøj ned i benene, til lårbenet nærmer sig vandret, imens ryggen holdes helt ret, og 
ræk ned mod gulvet med hænderne. Stræk benene igen, mens armene bevæges 
op over hovedet, og du strækker dig op på tæerne. Hold balancen og gør dig lang. 
Hold hele tiden et let pres mod bolden, og sørg for, at knæ og tåspidser peger i 
samme retning. Sænk ned igen, og fortsæt, til du er træt i musklerne.
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2: SMAL TALJE
Sæt dig i skrædderstilling på bolden, 
som om du sad på en lille taburet. Stræk 
armene ud til siden, og gør rygsøjlen 
lang og rank. Drej nu overkroppen så 
langt som muligt til den ene side, uden 
at falde sammen i ryggen. Tilbage igen 
og til den anden side. Fokuser på at bru-
ge mavemusklerne til at dreje overkrop-
pen med, og træk vejret godt undervejs 
– pust ud på vejen ud, og sug ind på ve-
jen tilbage. Lav øvelsen, så længe du 
kan, til musklerne er trætte.

FLAD MAVE
Læg dig på gulvet og placer bolden under ryggen, og sæt fødderne i gulvet 
foran dig. Nu skal du lave mavebøjninger. Løft overkroppen lige op, imens du 
løfter den ene fod let fra gulvet. Sænk ned igen, og fortsæt op, imens du løf-
ter den anden fod. Fortsæt således med den ene og den anden fod. Sørg for 
at ligge så stille som muligt på bolden, og rund i ryggen på vejen op, imens du 
laver en fl ad mave. Således fanger du de dybeste mavemuskler, som er 
grundlaget for den fl ade mave generelt. Fortsæt til du ikke kan mere.  Ø
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TRÆNING:

3 god
e træningstips:Redondo-bolden 

er bl.a. med til at gøre øvelsen 
lidt mere ustabil, hvilket betyder, at 

fl ere muskler skal arbejde for at holde 
kroppen på ret køl – og det er gratis ekstra-

træning. 
Hvis du ikke er i besiddelse af sådan en bold, kan alle 

øvelser sagtens lave uden med stor effekt, og instruk-
tionerne i hver øvelse er præcis de samme.
Øvelserne laves med størst effekt i tre runder, således 
at du laver alle øvelserne en gang hver og derefter star-
ter forfra, indtil du har 
lavet alle øvelser tre

 gange.
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VIL DU HA’ 
EN REDONDO-BOLD?
Er du blevet lidt forelsket i den bløde 
Redondo-bold, kan den anskaffes på 

www.denintelligentekrop.dk. Her fi nder 
du også et helt træningsprogram med 
bolden ”Pilates med bold”. Både bold 

og dvd fås for i alt 199 kr.

Det er NU, hvis du skal nå at være fi t til strandsæsonen, og med Lotte 
Paarups øvelser bliver du ikke bare strammet op – øvelserne styrker 
også kropsfornemmelsen og selvtilliden. Du kan bruge en lille, blød 
bold på 22 cm i diameter – den såkaldte ”Redondo-bold”. 


