
6 effektive øvelser 

- der medvirker til at reducere nakkepuklen og genstridige spændinger fra kontorarbejde 

 

1. Chin Tuck 
 
Chin Tuck bidrager til modvirke nakkepuklen ved at styrke de dybe 
nakkemuskler. 
 
Øvelse kan gøres siddende eller stående. Start med rulle skuldre tilbage 
og ned. Se lige frem, placer to fingre på hagen og flyt hovedet tilbage.  
Hold i 3-5 sekunder og slip derefter. Gentag 10 gange. 

 

2. Wall Angel 
 
Stå med ryggen mod en væg med fødderne en anelse ude. Hold knæ let 
bøjet. Baller, ryg og hoved bør holdes mod væggen. Løft dine arme op 
med albuerne bøjet så dine overarme er parallelle med gulvet – forestil 
dig bogstavet ”W”. Træk skulderbladene sammen. Hold i 3 sekunder. 
Stræk dernæst albuer ud til strakte arme op mod "Y." Hold skuldre væk 
fra ørerne.  
Gentag 10 gange: starter ved "W", holder i 3 sekunder og derefter hæve 
armene i en "Y."  
Træn 2-3 sæt. 

 

3. Bryst stræk 
 
Øvelsen løsner stramme brystmuskler. 
 
Stå i en døråbning eller ved en endevæg. Løft din arm, så den er parallel 
med gulvet og bøjet i albuen og dine fingrer peger mod loftet. Placer din 
hånd på dørkarmen og læn dig roligt ind mod din hævet arm. Skub mod 
dørkarmen i 7-10 sekunder. Slip trykket og placer det ene ben foran det 
andet i døråbningen. Tryk igen din arm mod karmen, denne gang så 
brystet bevæger sig fremad forbi åbningen i 7-10 sekunder. 
Gentag strækket 2-3 gange på hver side. 

 

4. Hoftebøjer stræk 
 
Knæl på det ene knæ med fodryggen i gulvet og sæt den anden fod fladt 
på gulvet foran dig. 
Placer begge hænder på låret og skub dine hofter fremad, indtil du føler 
en godt stræk i hoftebøjeren. 
Spænd op i dine mavemuskler og vip bækkenet lidt tilbage. Hold hagen 
parallelt med gulvet. 
Hold strækket i 20-30 sekunder, og byt derefter side. 

 

5. Rowing 
 
Øvelsen bidrager til at styrke dine øvre rygmuskler, især dem mellem 
skulderbladene (rhomboideus). 
 
Sid på gulvet med benene strakt fremad. Placer midten af elastikken rundt 
om fødderne og kryds enderne. 
Tag fat i enderne af elastikken med armene strakt foran dig. 
Træk elastikken mod hofter mens du bøjer og trækker albuerne bagud. 
Hold og før langsomt tilbage.  
Gentag 8-12 gange i 3 sæt. 

 

6. Side løft 
 
I 2013 undersøgte Skandinavisk Selskab for Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicin denne enkle elastik øvelse, og fandt, at 2 minutter om 
dagen, 5 gange om ugen, i væsentlig grad mindskede nakke- og 
skuldersmerter og forbedrede kropsholdning. 
 
Stå med forskudte fødder. Placer midten af en elastik under forreste fod 
og et håndtag i hver hånd. Træk armene opad og lidt udad væk fra 
kroppen (omkring 30 grader). Hold albuerne let bøjet. Stop i skulderhøjde 
– hold og sænke roligt retur. 
Sørg for at holde skulderbladene nede og let mod rygsøjlen. 
Gentag øvelsen i 2 minutter hver dag, fem dage om ugen. 

Find mere inspiration på www.feetback.dk 


