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MAGÖVNING
Ligg på rygg på marken med armarna 
utsträckta ovanför ditt huvud och 
böjda knän. Lyft överkroppen sakta, 
fortsatt med armarna utsträckta, och 
nudda vid dina tår. Återgå sedan till 
ursprungspositionen och börja om. 
Förutom att övningen stärker 
magmusklerna så bränner du också 
fett.

    PLANKAN
Fantastisk för magmuskler, med rätt 
teknik. Ligg raklång på marken, placera 
armbågarna och tårna i marken, rotera 
fram höften och spänn magen. Håll 
sedan kvar positionen så länge du 
orkar. Om du genomför övningen rätt 
tränas, förutom magmusklerna, även 
ryggen, rumpan, benen och armarna – 
samtidigt som du får bättre hållning.

BENLYFT
Lägg dig på rygg på golvet. Ha gärna
en matta eller motsvarande under så 
att det blir lite mjukare för ryggen. 
Håll överkroppen stabilt mot golvet 
medan du höjer benen tills 
undersidan av fötterna är riktade mot 
taket. Fäll sedan ner benen långsamt 
tills de nästan nuddar golvet, då höjer 
du dem igen. 

KISSANDE HUNDEN
Ställ dig på alla fyra. Sträck ut din 
högra arm och ditt vänstra ben i en 
rak linje. Böj dem sakta och nudda 
din högra armbåge vid ditt vänstra 
knä. Räta ut kroppen och byt arm 
och ben. Utmärkt övning för 
ryggen, rumpan & midjan – men 
även för överkroppen & 
höftböjarna.

SQUATS
Stärker flera olika musklerna. Håll 
fötterna på axelbrett avstånd, med 
tårna lite pekandes utåt, Sänk långsamt 
kroppen som om du ska sätta dig på en 
stol. Håll kvar hela hälen i marken, hålla 
rak rygg samt ha knän & fötter i en rak 
linje. Res dig upp, sträck på benen & 
spänn skinkorna. Allra mest resultat ger 
övningen i rumpan & låren

MAGE + RUMPA
Ställ dig i en position där du har 
händer & fötter i marken & känner att 
det spänner i ryggen. Höj ditt ena ben 
så högt du kan & sänk överkroppen 
utan att lyfta din andra från golvet. 
Den här övningen kommer framförallt 
ge resultat för musklerna kring 
midjan, magen & rumpan.

HUVUDET NER
Ligg ner med huvudet mot marken. 
Böj armarna så du håller händerna 
mot varandra i en rak linje under 
huvudet. Lyft överkroppen så högt du 
orkar samtidigt som du håller 
underkroppen kvar i marken. Håll kvar 
positionen i ungefär en sekund och 
återgå sedan långsamt till 
ursprungsposition. 

Diagonala lyft
Ligg på rygg med armar & ben så raka 
som möjligt. Lyft sedan höger arm & 
vänster ben samtidigt & möt med en 
klapp på mitten pekandes upp mot 
taket. Kom sedan långsamt ner i golvet 
igen. Gör samma sak med andra sidan. 
Tänk på att göra övningen långsamt så 
du har kontroll. Görs långsamt. Effektiv 
för inre magmusklerna.

SCHEMA
Vecka 1: 

1x10  3ggr/v
Vecka 3-4

2x10, 3ggr/v
Vecka 5-6

3x10, 3ggr/v
Vecka 7--->  

3x10, 3-4ggr/v
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