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Sträck ut bröst och axlar- stretchövning

➔ Sträck dig upp med raka armar och se om 
du kan få överarmarna bakom öronen. 
Spänn magen lätt. Håll in hakan. Övningen 
öppnar upp i bröstet och sträcker ut korta 
muskler. Förbättrar din hållning. Känn att 
det drar i dina armhålor. Upprepa 2 
gånger.

Ge dig själv en paus på ett par minuter med några pausövningar med en vanlig kökshandduk 
eller en sjal. Övningarna ökar cirkulationen, stärker musklerna och transporterar bort 
slaggprodukter från spända muskler. Gör övningarna gärna två gånger om dagen, en gång på 
förmiddagen och en gång på eftermiddagen.

Det viktiga när du tränar med en handduk är draget i handduken/sjalen. Dra så hårt du kan, så att 
det inte går att dra längre. Behåll draget genom hela rörelsen. Det är genom draget du justerar 
hur jobbigt det blir eller är.

Jobbpaus med handduk
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Stående sidoböj- stretchövning

➔ Genom att dra handduken nedåt med ena 
armen så sträcker du ut hela sidan på 
kroppen från armbågen ned till höften. En 
skön stretch för vår stora ryggmuskel, 
höften och hela sidan av kroppen samt 
armen. Upprepa övningen åt andra sidan 
och gör det 2 gånger.

Rodd med skulderblad ihop

➔ Dra isär handduken och håll armarna rakt 
ut framför kroppen i brösthöjd. För 
armbågarna rakt bakåt så att du känner 
hur skulderbladen möts på ryggen. Håll 
kvar draget och för armarna framåt igen. 
Tänk på att ha en stolt hållning med lätt 
spänd mage sänkta axlar och håll in hakan. 
Upprepa 10 gånger.
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Axelpress framför huvudet

➔ Håll handduken axelbrett framför hakan, 
dra isär den som om du försöker slita 
sönder den. Pressa upp armarna rakt upp 
och fortsätt dra isär hela vägen. Dra ner 
armarna till hakan igen och fortsätt att 
dra. du väljer själv hur jobbigt det ska vara 
genom att dra hårdare och hårdare. 
Upprepa 10 gånger.

Tricepspress

➔ Låt dina armar vara raka bakom kroppen 
med handflatan uppåt. Dra isär 
handduken och höj armarna så högt du 
kan, var noga med att spänna magen och 
hålla in hakan. Det är ingen stor rörelse 
men den öppnar upp i bröstet och ökar 
rörlighet i bröst och axlar samt aktiverar 
triceps. Upprepa 10 gånger.

Benböj med raka armar

➔ Håll dina armar spikraka ovanför huvudet. 
Sätt dig ner i en benböj så djupt du kan 
och med armarna kvar ovanför huvudet 
pekande mot himlen. Spänn din mage och 
jobba på att hålla överkroppen rak och 
dina armar kvar i sin position. Tänk dig att 
du sätter dig ner på en stol och spänn 
rumpa och lår för att ta dig upp igen. Gör 
5-10 benböj.


