
Treningsprogram med lang strikk i øvelse 1 til og med øvelse 11.
Tøyning fra og med øvelse 12 til og med øvelse 17. Lykke til med hjemmetreningen.
Lurer du på noe er det bare å ta kontakt på sms: 901 87 549.
Mvh Tove

 
 

1. Dynamisk stabilitet skulder
Stå med en strikk i hendene. Tomlene skal peke oppover og albuene
er lett bøyde. Før armene opp over hodet og ned igjen med et drag
utover i strikken. Når du klarer dette uten problemer kan strikken
vibreres under hele øvelsen.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

2. Stående bicepscurl m/strikk 1
Fest midten av strikken under føttene og stå med et håndtak i hver
hånd. Hold albuene i ro og trekk håndtakene opp mot skuldrene. Senk
langsomt tilbake.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

3. Splittstående triceps press 3
Stå med benene splittet og stå på midten av strikken med den forrerste
foten. Hold et fast grep i håndtakene. Len deg litt framover og bøy
albuene. Herifra strekker du i albuene og presser hendene bakover til
armene er strake. Senk tilbake og gjenta. Forsøk å holde skuldrene i ro
og la bevegelsen foregå i albueleddene.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

4. Sittende knestrekk m/strikk
Hold strikken med begge hender. Med strikken festet rundt foten, føres
benet ut i strak stilling i hoftehøyde. Før rolig tilbake til utgangsstilling
og gjenta.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

5. Splittstående drag til haken m/strikk
Fest midten av strikken under den ene foten. Ha et godt grep om
håndtakene. Overarmene føres ut til siden og albuene bøyes slik at du
løfter armene opp langs kroppen til skulderhøyde. Senk langsomt
tilbake.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

6. Stående roing m/ strikk og albuene ut til siden
Fest strikken i en dørhåndtaket eller lignende. Hold i hvert håndtak og
trekk de mot brystet ved å bøye i albuene og trekke skulderbladene
sammen. Albuene holdes i skulderhøyde gjennom hele bevegelsen.
Sett: 3 , Reps: 8
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7. Band Pull Apart over hodet (Y)
Hold en strikk opp over hodet med ca. skulderbreddes avstand mellom
hendene. Før armene fra hverandre og nedover samtidig som du
trekker skulderbladene ned og sammen. Brystet presses opp og frem.
Tenk at du former en Y med armene og kroppen. Kontroller så armene
rolig tilbake til utgangsstilling.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

8. Knebøy med strikk
Stå på en treningsstrikk med hoftebreddes avstand mellom føttene.
Hold i hver ende av strikken og plasser hendene på skuldrene. Bøy
deg ned til du har ca 90 grader i knærne og press deg opp til
utgangsposisjon igjen. Hold ryggen rett under hele øvelsen
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

9. Stående fronthev m/strikk 1
Fest midten av strikken under føttene. Stå med armene ned langs
siden og et håndtak i hver hånd. Vend håndflatene bakover. Løft
armene fram og opp til de er i ansiktshøyde. Senk langsomt tilbake.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

10. Sittende roing m/strikk 2
Sitt på gulvet med tilnærmet strake ben. Fest midten av strikken under
føttene og hold et håndtak i hver hånd. Trekk armene bakover og skrått
oppover, slik at du til sist i bevegelsen har løftede albuer. Senk tilbake
og gjenta.
Sett: 3 , Reps: 8

 
 

11. Glute bridge m/strikk
Ligg på ryggen med bøyde knær. Plasser en strikk over hoftekammen
og hold denne stramt med begge hender. Knip setet sammen og løft
bekkenet og nedre del av ryggen opp fra underlaget. Marker
sluttposisjonen og vend tilbake til utgangsstilling før du gjentar.
Sett: 3 , Reps: 8

 
12. Biceps og framside skulder
Stå med ansiktet mot en vegg. Sett håndflaten mot veggen med
fingrene pekende oppover. Hold hånden i denne posisjonen mens du
snur hele kroppen vekk fra veggen. Når du kjenner at det strekker på
framsiden av armen, så holder du 60 sek. Bytt arm.

 
13. Triceps 1
Plasser begge armene bak hodet slik at du med den ene hånden
holder rundt den andre albuen. Trekk albuen mot hodet til du kjenner at
det strekker på baksiden av overarmen. Hold 60 sek. og bytt arm.
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14. Sittende tøyning av legg med bånd
Sitt med det ene benet rett. Fest et bånd eller en strikk rundt øvre del
av foten. Prøv å slapp av i muskulaturen i låret og leggen og trekk
båndet mot deg slik at du kjenner en tøyning på baksiden av leggen.
Hold ca 30 sek

 
15. Framside lår og hofte
Stå med strak kropp. Ta grep om den ene ankelen og trekk hælen opp
mot baken. Press hoften fram til du kjenner at det strekker på
fremsiden av låret. Sørg for å holde knærne samlet. Hold 60 sek. og
bytt ben.

 
 

16. Tøyning av lår og legg på stol
Sitt på en stol. Legg den ene foten opp på stolen foran deg. Strekk ut i
kneet og len overkroppen fremover med strak rygg til du kjenner det
strekker på baksiden av lår/legger. Hold posisjonen i 60 sekunder.

 
17. Rygg 6
Sitt på knærne og senk overkroppen ned mot lårene. Strekk armene
over hodet, kjenn at det strekker i ryggen og hold stillingen i 60 sek.
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