
Bygg sterkere overkropp og brystmuskler med KUN kroppsvektøvelser!

 
 

1. Push-up
Hvorfor:
Fordi push-ups er en uslåelig bra øvelse for både bryst, skuldre, biceps,
triceps og kjerne- og stabiliseringsmuskulatur!

Slik gjør du det:
Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Ha mer enn
skulderbreddes avstand mellom hendene. Senk kroppen ned mot gulvet
og press tilbake, uten å knekke i hoften.
Sett: 3 , Reps: 12-15

 
 

2. Dips
Hvorfor: 
Fordi push-ups er en uslåelig bra øvelse for både bryst, skuldre, biceps,
triceps og kjerne- og stabiliseringsmuskulatur!

Slik gjør du det:

Slik gjør du det:
La kroppsvekten henge på strake armer. Sørg for å ha senkede skuldre.
Bøy i knærne og senk overkroppen rolig ned til overarmene er omtrent
horisontale. Press opp igjen.
Sett: 3 , Reps: 8-10

 
 

3. Flyes m/strikk
Hvorfor:
Denne øvelsen er perfekt for å trene brystmusklene sasmtidig som du
utfordrer den laterale stabiliteten, og får trener på å motstå rotasjon av
overkroppen.

Slik gjør du det:
Fest strikken i skulderhøyde og stå med ansiktet vendt fra festepunktet.
Stå i stegposisjon. Ta tak i strikken med hendene og hold armene ut fra
kroppen med lett bøy i albuene. Før armene fremover og mot hverandre
med håndflaten først. Før langsomt tilbake og gjenta.
Sett: 3 , Reps: 8-10

 
 

4. Dive bomber push-up
Hvorfor:
Denne øvelsen delvis styrker, og delvis strekker ut musklene. En perfekt
kombinasjon.

Slik gjør du det:
Still deg opp med ben og armer fra hverandre og setet opp i taket, som
en pyramide. Senk overkroppen og hoftene fremover og ned mot
hendene. Når skuldrene kommer til hendene fortsetter bevegelsen videre
fremover til du strekker deg opp på strake armer i avslutningen av
bevegelsen. Skyt setet opp og bak for å komme tilbake til
startposisjonen.
Sett: 3 , Reps: 5-7
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5. Knestående flyes
Hvorfor:
Ved å stå på kne kan du få lent overkroppen godt fremover slik at
belastningen på brystmusklene blir ekstra høy.

Slik gjør du det:
Knestående med stropper på albuer. Stropper i midjehøyde, med
loddrette tau i startposisjon. Hold armer foran kroppen og albuer bøyd i
90 grader.
1. Len deg framover med strak kropp ved å bevege armer ut til siden
2. Returner til utgangsstilling ved å presse armer inn mot midten
Sett: 3 , Reps: 12-15

 
 

6. Slides: Side push-up
Hvorfor:
En super variant av push-ups som utfordrer den laterale delen av
pectoralis, samt balanseevnen.

Slik gjør du det:
Start i plankeposisjon med hendene plassert på sliderne. Hendene skal
være rett under skuldrene dine slik at kroppen danner en rett linje.
Setemuskler og lår skal være aktivert. La den ene armen skli ut til siden
og senk brystet ned mot gulvet. Press opp igjen og trekk armen inn til
utgangsposisjon.
Sett: 3 , Reps: 8-10

 
 

7. Stående énarms kryssdrag ned m/strikk
Hvorfor:
En skånsom og god øvelse for både pectoralis major og minor.

Slik gjør du det:
Hold den aktuelle armen ovenfor og noe ut til siden for samme sides
skulder med håndflaten vendt fremover. Trekk strikken på skrå ned mot
hoften på motsatt side. Hold armen strak under bevegelsen. Returnér
langsomt til utgangsposisjon. Forsøk å holde en jevn rytme. Bevegelsen
skal være smertefri.
Sett: 3 , Reps: 12-15

 
8. Diamond push up
Hvorfor:
I denne øvelsen presser du fra en smalere base (fingrene skal forme en
diamant), og du trener derfor andre deler av brystmusklene enn du gjør i
en vanlig push-up.

Slik gjør du det:
Start i en plankeposisjon på strake armer. Hendene holdes i smalere
posisjon enn skuldrene, og rotert innover i diamantform. Stram mage og
rygg og senk kroppen ned til bakken, før du presser deg opp til
startposisjonen.
Sett: 3 , Reps: 6-8
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