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Det er ikke sand- og 
strandvejr endnu, men 
når sommeren kom-
mer, så smid skoene, 
og gå i bare tæer – de 
vil elske dig for det! 

✚  Fødderne lever det meste af deres liv gemt 
af vejen i sko og støvler, og derved bliver 

de understimuleret og risikerer at miste deres 
oprindelige evne til at tilpasse sig. De bliver 
stive, dovne og svage, og det kan give kæde-
reaktioner op gennem resten af kroppen. F.eks. 
kan en stiv fod give stivhed i kroppen, og svage 
muskler i foden kan resultere i ubalancer i krop-
pen. For at fødderne kan blive ved med at være 
den intelligente kropsdel, de er skabt til, er det 
derfor vigtigt, at du jævnligt træner og styrker 
dem.

Få sunde 

Dine fødder skal bære rundt på dig hele 
livet. De er fundamentet for resten af din 
krop og for, hvordan den har det. Men for at 
fødderne kan fungere godt, gælder det om 
at holde dem i form. Få fysioterapeut Lotte 
Paarups tips til sjov og effektiv fodtræning.
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ViDste Du, at 
fødderne  

indeholder ¼ af 
alle kroppens 

knogler?

forårsfødder
5 neMMe 
øVeLser
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øVeLse 1: smidiggør muskler og led 
stå på det ene ben, og læg bolden un-
der forfoden på modsatte fod. Behold 
hælen i gulvet, og bevæg foden hen 
over bolden fra side til side, så den 
drejer henover midten. Bevæg foden 
så langt som muligt mod gulvet, så 
hhv. lilletå og storetå rører gulvet. 
Fortsæt med at tviste forfoden hen 
over bolden. skift fod.

øVeLse 2: Balance til fødderne og  
kroppen 
Læg bolden på gulvet ca. ½-1 meter 
foran dig. tag et skridt frem, og træd 
op på bolden midt under svangen. 
Løft modsatte fod fri af gulvet, og 
balancer et øjeblik. træd tilbage, og 
skift fod. Lav øvelsen skiftevis med 
den ene og den anden fod.

øVeLse 3: styrker svangen 
stå på det ene ben, og læg bolden 
under tæerne på modsatte fod. Hold 
hælen i gulvet, og pres storetåen 
ned i bolden uden at bruge de andre 
tæer. Hold trykket et øjeblik, slip, og 
gentag. skift herefter fod.

øVeLse 4: træner fodens og 
tæernes muskler 
stå på det ene ben, og læg bolden 
under forfoden/tæerne på modsatte 
fod. støt med hælen i gulvet, og grib 
nu om bolden med alle tæer. stræk 
og spred herefter tæerne som en 
vifte, alt hvad du kan. gentag nogle 
gange, og skift fod. kan laves sid-
dende med begge fødder på én gang.

✚ FoDMassage 
Masser dine fødder – gerne hver dag. 
Du kan massere dem med hænderne 
eller en bold og vride foden og tæerne 
i alle tænkelige retninger. udover at 
udspænde og massere fodens muskler 
og øge blodcirkulationen giver fodmas-
sage et fantastisk velvære ikke kun i 
fødderne, men i hele kroppen.

✚ sMiD skoene 
smid sko og strømper, og giv fødderne 
lidt frihed, så snart du har mulighed for 
det. gå rundt på bare tæer derhjemme, 
i haven eller på kontoret. når det bliver 
lidt lunere i vejret, er en gåtur udendørs 
på bare tæer genial fodfitness. 

✚ gå På ujæVnt unDerLag 
For hvert eneste skridt, du tager, 
stimuleres føddernes led, muskler 
og bindevæv, og særligt når du går på 
ujævnt underlag, stimuleres dette i 
forskellige retninger, så elasticiteten og 
paratheden i foden holdes ved lige. gå på 
ujævnt underlag frem for det jævne ved 
f.eks. at vælge rabatten frem for fortovet 
og brostenene frem for asfalten. eller gå 
på bare tæer på græsplænen, på store 
og små sten eller i sand.

✚ stå På et Ben 
Balancen aftager med alderen, og sær-
ligt din balance fra foden er meget vigtig 
for bibeholdelse af balancen i resten af 

kroppen. træn og hold balance ved at stå 
på et ben, når chancen byder sig. Det kan 
være, mens du børster tænder, venter på 
bussen, eller når du vasker op.

✚ DroP stiLetterne 
Hvis du vil passe godt på dine fødder, er 
det ned fra stiletterne og i noget fladt 
og behageligt fodtøj, som dine fødder 
kan lide. sørg for at veksle mellem 
forskelligt fodtøj i løbet af dagen, og brug 
tåsokker, f.eks. toesox eller My-happy-
feet-sokker, der spreder tæerne og 
stimulerer fødderne.

øVeLse 5: træner balance og  
bevægelighed 
stå med parallelle fødder. Den ene 
fod støtter på bolden med forfoden, 
den anden på hælen. gå en tur ved 
at rulle hen over boldene, så forfod 
og hæl skiftevis rører gulvet, mens 
du holder balancen. Bevægelsen er 
asymmetrisk – som når du går.

Lotte Paarup 
er fysio-
terapeut og 
afholder kur-
sus i træning 
af fødderne. 
Hun har 
udgivet 
bogen sunde 
og smukke fødder med grønne 
minibolde samt dvd’en stærke og 
smidige fødder med elastik. 
se den intelligentekrop.dk, hvor du 
også kan købe bl.a. minibolde og 
toesox.

5 øvelser til sunde fødder
Ligesom resten af kroppen har fødderne brug for træning. Disse øvelser styrker fodens og tæernes muskler og 
bevægelighed. Lav øvelserne, så mange gange du kan, indtil musklerne og koncentrationen siger stop. Lav hellere 
to gode end 10 dårlige gentagelser af en øvelse – og gerne så ofte du orker!


