
Ett samarbete mellan 

Simma med ett lugnt 
simtag upp mot taket

Böj fram huvudet, tillbaka Böj knäna pendla armarna framför 
kroppen, böj igen och byt sida

Sätt i en häl framför den andra foten, tryck 
handen diagonalt mot foten samtidigt som 
andra armbågen pressas bakåt/uppåt

Böj knäna, klappa två gånger 
på låren, sträck upp armarna

Trampa bak en fot i taget, 
fötterna pekar framåt 

Fortsätt trampa bak, sträck 
fram båda armarna, ”dra” 
tillbaka

Böj knäna lätt, böj huvudet, håll fi nger-
topparna bakom öronen, lyft växelvis en 
armbåge och titta åt sidan

Dra växelvis upp en axel 
till örat

Håll fi ngertopparna på axlarna, håll ihop armarna framför 
kroppen, tillbaka, pressa bakåt

Böj knäna, håll ihop armarna 
framför kroppen, res upp och 
tillbaka med armbågarna

Böj knäna, korsa armarna framför 
kroppen, sträck upp, håll andra handen 
på höften, korsa igen och byt sida

Sätesmuskeln. Lägg ett böjt ben ovan-
för knät på det andra benet, ”sätt dig 
ner”, stanna i det läget

Dra samtidigt upp 
båda axlarna  

Gör växelvis tyngdöverföring med dia- 
gonal arm åt sidan, tänk på att ha knä 
över fot, håll andra handen på höften

Höftböjarmuskeln. 90° vinkel i främre 
benets knäled, ”tippa bak” bäckenet, vrid 
överkroppen mot det främre benet

“Living next door to Alice”

Böj knäna pendla armarna framför kroppen, böj 
igen och byt sida

“Stilla ro och nära”

“Innan mörkret faller”

Armsträckarmuskeln.
Håll om armbågen, 
pressa den bakåt/nedåt

Skulderbladsmusklerna. Stå med lätt 
böjda ben, knäpp händerna och sträck 
båda armarna framåt och runda ryggen

Stora bröstmuskeln. Knäpp 
händerna bakom ryggen, dra 
armarna ”ifrån” kroppen

Handledssträckarmuskeln.  
Fatta tag om fi ngrarna, 
pressa handen mot kroppen

Titta gärna på affi schens båda sidor. Där visas olika muskelgrupper som är lämpliga att stretcha. Välj det som passar för dagen! Stretcha varje muskel cirka 20 sekunder.

Morgonuppvärmning
för dig i byggbranschen

Program 2

“Living next door to Alice” 
Avsluta uppvärmningen med den 
inramade rörelsen

 2 Affisch 600 ex   2 04-04-21, 15.44.20



Ett samarbete mellan 

 “Carneval”

Morgonuppvärmning

Gå på stället, ta simtag upp mot taket Böj knäna, ta ett v-steg fram, 
andra foten fram, tillbaka

Fortsätt med v-steg, 
sträck fram båda armar-
na och dra tillbaka

Lyft växelvis ett knä 
snett upp, möt diagonalt 
med  handen

Ta ett steg till sidan 
och böj knäna, andra 
foten intill

Fortsätt med steg till sidan, 
sträck upp armarna och dra 
ner armbågarna mot golvet

Gå på stället, 
simma upp 
mot taket

Ta ett v-steg, sträck 
fram båda armarna 
och dra tillbaka

Sätt fi ngertopparna på axlarna, 
lyft armbågarna mot taket

Lyft växelvis ett knä 
snett upp, möt diagonalt 
med  handen

Vrid huvudet åt sidan, tillbaka, andra sidan
(ej huvudrullning)

Pendla båda armarna på samma sida 
om kroppen, och sträck ut

Pressa ihop underarmarna 
framför kroppen, dra isär

Böj benen lätt, sträck 
växelvis fram en arm 
samtidigt som den andra 
armbågen pressas bakåt

Böj knäna, pendla 
armarna bakåt/framåt

Vrid axlarna så handryggarna är mot varandra,
vrid tillbaka och sträck ut åt sidorna 

Armsträckarmuskeln.
Håll om armbågen, 
pressa den bakåt/nedåt

Deltamuskeln. Fatta tag 
om motsatt armbåge, 
dra snett uppåt

Kappmuskeln. Lägg ner 
örat mot ena axeln, tryck 
motsatt hand nedåt

Gå på stället, ta 
ett simtag upp 
mot taket

Sväng växelvis armarna 
“runt” höfterna, klappa 
på rumpan

“Let it be me”

“Inga änglar gråter”

Titta gärna på affi schens båda sidor. Där visas olika muskelgrupper som är lämpliga att stretcha. Välj det som passar för dagen! Stretcha varje muskel cirka 20 sekunder.

Vadmuskeln. Trampa bak en 
fot, tårna pekar framåt, tyngden 
på främre benet

Lårmuskelns baksida. Hälisätt-
ning, tyngden på det böjda benet, 
håll ryggen rak och fäll framåt

Lårmuskelns framsida. Håll 
ihop låren, dra benet mot 
rumpan, pressa fram höften

för dig i byggbranschen
Program 1

“Carneval” 
Avsluta uppvärmningen 
med den inramade 
rörelsen

 2 Affisch 600 ex   1 04-04-21, 15.43.45


