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KORT OM
FIBROMYALGI
FIBROMYALGI ÄR ETT ICKEINFLAMMATORISKT SYNDROM MED
UTBREDD, KRONISK OCH VARIERANDE
SMÄRTA I TYPISKA SMÄRTPUNKTER.
Vid fibromyalgi blir kroppens
smärtregleringssystem känsligt och de ickeviljestyrda nervfunktionerna ändras. De
vanligaste symptomen är till exempel sömnbesvär,
trötthet, ledbesvär och olika typer av långvariga
smärttillstånd, beröringskänslighet och
humörsvängningar.
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De som insjuknar i fibromyalgi har ofta också
andra sjukdomar eller syndrom, till exempel artros,
ryggproblem, kronisk huvudvärk, funktionella
mag-tarmbesvär samt inflammatoriska
reumatiska sjukdomar och bindvävssjukdomar.
Typiskt för personer med fibromyalgi är också
känslighet för starkt ljus, högt ljud och dofter samt
symptom i inre organ.

Ungefär 2–8 % av alla människor insjuknar i
fibromyalgi. Förekomsten är lika hög överallt i
världen och sjukdomen påträffas hos alla åldrar
även om den är något vanligare hos äldre. Oftast
diagnostiseras den i 30 till 50 års ålder.
Det finns ingen behandling och inget läkemedel
som botar fibromyalgi. Hos en del kan symptomen
lindras i något skede av livet eller helt försvinna.
Läkemedlen har en begränsad effekt. De används
för att behandla sjukdomens symptom såsom
smärta och utmattning.
De viktigaste egenvårdsmetoderna vid fibromyalgi
är att lära känna sin sjukdom, motion och att se till
att man sover gott och tar hand om sitt psykiska
välbefinnande. En regelbunden måltidsrytm och
rätt kost är också ett bra stöd för ett motionsrikt
liv.
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REKOMMENDERADE MÄNGDER
MOTION:
● Uthållighetsträning: 2–5 gånger i veckan
30–60 minuter per gång.
● Muskelkonditionsträning: 1-3 gånger i
veckan 15-45 minuter per gång.
● Vardagsmotion: dagliga sysslor, till exempel
att gå när man ska uträtta ärenden och gå
till butiken, att plantera blommor, städa,
tvätta kläder. Om de vanliga dagliga sysslorna redan i sig är tunga och känns som en
belastning, ta med några gymparörelser i
rutinerna och var barmhärtig mot dig själv.

MOTION SOM
MEDICIN FÖR
KROPP OCH KNOPP
VID KRONISK SMÄRTA ÄR NÄSTAN ALL
TYP AV FYSISK AKTIVITET NYTTIG. ATT
ÖKA MÄNGDEN VARDAGSMOTION, HUR
LITEN MÄNGD DET ÄN ÄR, ÄR ALLTID
POSITIVT. PERSONER SOM INSJUKNAT
I FIBROMYALGI BÖR UTÖVA SÅVÄL
UTHÅLLIGHETSMOTION SOM MOTION SOM
FÖRBÄTTRAR MUSKELKONDITIONEN SAMT
RÖRLIGHETSTRÄNING.
Uthållighetsträning syresätter vävnaderna,
gör dig andfådd och svettig. För personer med
fibromyalgi rekommenderas t.ex. gång, stavgång,
skidåkning, dans, cykling, simning, vattenlöpning,
bassänggympa och vinterbad. En del behöver en
varmvattenbassäng för bassänggympan, medan
andra upplever att de får hjälp av vinterbad. Det
bästa alternativet hittar man genom att testa sig
fram.
Genom att träna upp muskelstyrkan kan man
lyckas minska mängden smärtpunkter och
höja smärttröskeln. De bästa grenarna för
muskelkonditionsträning för personer med
fibromyalgi är pilates-, yoga-, asahiliknande
övningar och gummibandsgympa. Gymträning har
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visat sig vara bra, men kom ihåg att ge det tid och
börja med små vikter.
Alla gympaövningar i denna guide lämpar sig väl
som rörlighetsträning. Den nervkänslighet som är
typisk för fibromyalgi kan öka muskelspänningar
och därmed även smärtan. Som motåtgärd är det
viktigt att i sitt veckoprogram inkludera övningar
som syftar till att öka rörligheten och öppna
musklerna.
Stretchning och kroppsvård i små mängder
rekommenderas varje dag. Man kan till exempel
ta till vana att stretcha efter en promenad eller
löprunda. Det kan lindra muskelsmärta som kan
uppstå till följd av fysisk aktivitet. Många upplever
också att de får hjälp av en kall dusch efter
träning.
Kroppen behöver tillräckligt med sömn och
återhämtning. Regelbunden motion hjälper dig att
sova längre och förbättrar sömnkvaliteten. Det är
viktigt att schemalägga motionen så att du hinner
varva ned i god tid före läggdags.

● Vila: minst två dagar i veckan då kroppen
inte belastas extra. En kort gympa kan dock
hjälpa dig att få igång kroppen inför en ny
dag. Yogaserien i denna guide kunde exempelvis passa som daglig gympa om den
utförs lugnt och försiktigt.

BÖRJA FÖRSIKTIGT, HITTA DINA
EGNA SÄTT ATT RÖRA PÅ DIG
Att börja med fysisk träning kan vara smärtsamt
och en lång process. I början förvärrar träningen
nästan alltid symptomen. Det är en normal
fysiologisk reaktion att smärtan förvärras efter
träning.
Det lönar sig ändå att envist fortsätta,
för med motionens hjälp lindras smärtan
och funktionsförmågan blir bättre. När
muskelkonditionen blir bättre, blir också
kroppsuppfattningen och förmågan att hantera
smärta bättre. När din fysiska kondition förbättras,
förbättras också blodcirkulationen i musklerna.
Många personer med fibromyalgi har också
överrörliga leder. Det är därför ytterst viktigt att
träna musklerna så att de kan ge stöd åt lederna.
Överrörlighet innebär en speciell utmaning för
träningen. När man gör rörelserna, måste man
ge akt på att lederna inte hamnar ur sitt normala
läge.
Många har också andra sjukdomar utöver
fibromyalgin, och dessa måste man också ta

hänsyn till när man motionerar. Tala gärna med din
läkare eller fysioterapeut om de utmaningar dina
andra eventuella sjukdomar innebär. Det är viktigt
att uppskatta och lyssna på sin egen kropp.

KOM IHÅG DETTA
● Undvik aktivt negativa tankar, t.ex. rädsla
för och föreställningar om smärta eller
andra symptom, samt att svartmåla allt.
● När du rör på dig, fokusera på positiva
känslor, eftersom man i vanliga fall ofta
lägger fokus på smärtan och på de
begränsningar som den skapar.
Tänk: Jag kan.
● En långvarig motionsprestation utsöndrar
lyckobringande och smärtstillande
endorfiner i blodcirkulationen.
● Försök att få tillräckligt med sömn av
god kvalitet genom att undvika störande
faktorer såsom överdrivet mycket kaffe,
alkohol och stress. Gör ditt sovrum tyst.
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MED GLÄDJE
OCH SMÅ STEG

HELIS HÄLSNINGAR:

KÄMPA
GLÖD OCH
RÖRELSE
VARJE DAG!
Den motionsguide som du har i din hand växte
fram ur projektet Ett meningsfullt, motionsrikt liv
för personer med fibromyalgi. En multidisciplinär
arbetsgrupp och 24 personer med fibromyalgi har
varit med och utarbetat guiden.
Jag åkte runt Finland för att träffa personer som
insjuknat i fibromyalgi. Vi motionerade tillsammans och diskuterade vilka utmaningar sjukdomen utgör i vardagen. Främst testade vi de
gympaövningar som finns i denna guide och så
funderade vi på hur man kan öka mängden fysisk
aktivitet i vardagen.
Motion ansågs vara en viktig vårdform. I samarbete med Jussi Immonen från Jussin Kuntokoulu
planerade vi övningar i rörlighet och fysik med
syfte att förbättra rörligheten och muskelstyrkan.
Övningarna kan göras hemma utan större utgifter.
Till min stora glädje fick jag höra att små åtgärder
under en två månader lång testperiod hade stärkt
och ändrat vardagen i en mer positiv riktning för
många. De största förändringarna var att rörligheten och smärthanteringen förbättrades och att
vikten minskade hos de insjuknade.
Heli Hyyryläinen,
ledare för ett projekt som förespråkar mer fysisk
aktivitet för personer med fibromyalgi
(Lisää liikettä fibromyalgikoille)
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FÖR ANNELI JYLLILÄ ÄR FYSISK
AKTIVITET EN RESURS I VARDAGEN.
Anneli Jyllilä fick diagnosen fibromyalgi efter
långvariga symptom i juli 2012. Motion lindrar
smärtan. Ibland kan hon till och med glömma
smärtan och kroppen känns varm och mår bra. Hon
har också lärt sig att vara barmhärtig mot sig själv.

Helis recept för att börja motionera
eller utöka mängden motion
1. Acceptera din situation. Nu är det så
här, men kom ihåg att du fortfarande
kan påverka både den här dagen och
morgondagen.
2. Varje träningspass är ett steg framåt!
Hitta en form av uthållighetsträning som
passar dig och välj ett av förslagen i denna
motionsguide som fysikträning.
3. Sätt upp mål. Sträva t.ex. efter att lära dig
två av guidens gympaövningar i veckan, och
sätt till nya rörelser varje veckan. Beröm och
peppa dig själv alltid efter ett träningspass.
4. Ge inte upp. Det kommer alltid en ny dag
efter en dålig dag. Respektera din kropp och
din smärta. Du kommer att se resultat av
dina regelbundna ansträngningar först efter
att den första månaden är till ända.
5. Gör motionerandet till en livsstil,
eftersom din kropp behöver det.

”Det är också viktigt att varva ned och tillåta sig att
ta det lugnt.”, säger hon.
Anneli gör medvetna val i vardagen. Hon tar alltid
trapporna i stället för att åka hiss, och cyklar till
jobbet året om – en sträcka på totalt tio kilometer
om dagen. Hon utrustar sig med varma kläder
för dåligt väder och glömmer aldrig att använda
fungerande reflex.
Hennes hobby är gospel-latindans. I den
kombineras andlighet med dans som motion. Andra
motionsformer är avslappnande shindo-stretchning
samt afrikansk och österländsk dans. Hemma ägnar
hon sig åt yoga och gummibandsgympa.

BLI INTE SITTANDE ENSAM
MED DIN SJUKDOM
Reumaförbundet i Finlands medlemsföreningar
arrangerar många olika typer av motion.
Kommunerna arrangerar rehabiliteringsgrupper på
vårdcentralerna och kommunens idrottstjänster
arrangerar motion som lämpar sig för personer
med reumatism och andra sjukdomar i stöd-och
rörelseorganen under benämningen ”motion för
specialgrupper eller anpassad motion.” Kontakta
din egen kommun för mer information!

ANNELIS TIPS TILL
DIG SOM VILL RÖRA
PÅ DIG
1. Hitta en motionsform
som du gillar och som
passar dig.

2. Ta små steg i taget.

3.

Hitta balansen
mellan livets alla
områden.

4. Gläds åt dina framsteg.

5. Njut av det du gör!

Reumaförbundet i Finlands
motionsplanerare ger mer information om och
handledning i frågor om motion. På webben hittar
du gympainstruktioner på adress: reumaliitto.fi/
sv/reumaliitto/kom-med-delta/motion och på
finska reumaliitto.fi/jumppasali
Vi håller kontakt!
Med motionshälsningar
Tinja Saarela, motionsplanerare
tel. 040 821 5567, tinja.saarela@reumaliitto.fi
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AXEL- OCH RYGGÖPPNARE

KROPPEN I SKICK MED GULA BANDET

ENKEL GUMMI
BANDSGYMPA
DET RÄCKER MED 5–10 UPPREPNINGAR
FÖR ATT FÅ MUSKLERNA ATT SLAPPNA
AV. ÖVNINGARNA 1–4 PASSAR UTMÄRKT
SOM PAUSGYMPA. GENOM ATT GÖRA
ALLA ÖVNINGAR TILLS MUSKLERNA BLIR
TRÖTTA ELLER MINST 2 GÅNGER I VECKAN
GENOM ATT UPPREPA ÖVNINGARNA 8–15
GÅNGER I 2–3 SERIER FÅR DU EN EFFEKTIV
MUSKELKONDITIONSTRÄNING FÖR HELA
KROPPEN. GÖR ÖVNINGARNA I RASK TAKT
FÖR ATT FÅ IGÅNG BLODCIRKULATIONEN.
DET FÅR MUSKLERNA ATT JOBBA EFFEKTIVT.

Stå höftbrett isär. För ena armen
nedre vägen bakom ryggen med
handflatan utåt. Försök få upp handen
mellan skulderbladen. För andra
handen och gummibandet övre
vägen bakom ryggen och mellan
skulderbladen. Greppa gummibandet
och för fingrarna så nära varandra som
möjligt. Dra turvis med övre och undre
handen i en hissrörelse upp och ned. Se till
att ha god hållning under hela övningen.
Byt sida och upprepa samma rörelse.

Planering: Tinja Saarela Bilder: Kimmo Brandt
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Lägg dig på rygg med böjda
knän. Ta ett stadigt grepp om
gummibandet och sträck armarna rakt
uppåt mot taket. Håll en normal svank i
ryggen. Lyft upp övre kroppen och axlar
från underlaget (A), håll armarna raka
och för dem framåt och lyft samtidigt
benen så att gummibandet sträcks ut
mot låren (B). Håll nacken lång.

RODD

Fäst gummibandet till exempel i ett
dörrhandtag. Stå höftbrett
isär med knäna något böjda.
För armbågarna bakåt
och tänk på att dra ihop
skulderbladen. Se till att
hålla axlarna avslappnade
och handlederna raka under
hela övningen. Du kan också utföra
övningen sittande.

KNÄBÖJ OCH BICEPSCURL

Stå höftbrett isär med armarna
intill kroppen och placera
motståndsgummibandet
under dina fötter. Sätt dig
på huk och böj samtidigt
armbågarna. Se till att tår
och knän pekar åt samma
håll hela tiden. Du
kan också utföra
övningen utan att
sätta dig på huk.

RAKA MAGMUSKLER

SKINKMUSKLERNA

FRAMÅTPRESS

Placera gummibandet bakom
ryggen i höjd med skulderbladen. Stå
höftbrett isär med knäna något böjda. Räta
ut armbågarna helt raka framför kroppen.
Se till att handlederna är raka under hela
övningen. Du kan också utföra övningen
sittande.

BÖJ OCH STRÄCK HÖFTER OCH KNÄN

Sitt rak i ryggen. Placera gummibandet
under ena foten samtidigt som du böjer
höften och knäet. Räta ut knäet med benet något
nedåtböjt. Se till att inte översträcka knäet. Håll
gummibandet utsträckt under hela övningen.
Upprepa med andra benet.

Knyt ihop gummibandet till en ögla och
trä öglan runt dina ben en bit under
knäna. Lägg dig på sidan med ena handen som
stöd för huvudet och andra handen framför din
kropp som stöd. Benen ska vara ovanpå varandra
och höfterna i ungefär 90 graders vinkel. Lyft det
övre benet uppåt. Håll kroppen stilla och se till
att höften inte börjar rotera. Upprepa övningen
liggande på andra sidan.
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MARKLYFT MED ETT BEN

MUSKELKONDITION OCH RÖRLIGHET

YOGASERIE
SERIEN PASSAR BRA SOM UPPVÄRMNING
INFÖR EN PROMENAD, GUMMIBANDSGYMPA
ELLER RÖRLIGHETSTRÄNING.
DESSA ÖVNINGAR GER DIG BÄTTRE
KROPPSKONTROLL.

UTÅTROTATION AV HÖFTEN

Gör övningarna framför en spegel så att du ser vad
du gör. Ge akt på hur olika kroppsdelar befinner
i förhållande till varandra. Se till att tår och knän
alltid pekar åt samma håll. Gör hellre en rörelse
ordentligt än att stressa dig igenom många i fel
position. För vissa övningar finns också en alternativ övning. Välj den som passar din dagsform.
Du vet själv bäst! Andas lugnt. Lyssna gärna på
avkopplande musik i bakgrunden.

STRÄCKNING AV KROPPEN

INSTRUKTIONER FÖR ÖVNINGARNA 3 OCH 4

● Förena rörelserna 3–4.

● Håll i 10 sekunder.

● När du sträcker ned händerna, lyfter du
upp ena benet bakåt (3A). När du sträcker händerna uppåt, lyfter du samma ben
framåt (4).

INÅTROTATION AV HÖFTEN

● Håll i 10 sekunder.

● Spänn bålen.
● Byt ben.
● Gör 4–8 upprepningar åt båda hållen.

INSTRUKTIONER TILL
ÖVNINGARNA 1 OCH 2

● Förena övningarna 1–2.

● Alternativ: Lyft höften liggande på golvet
(3B). För ytterligare utmaning lyfter du
benen turvis (3C). Återgå kontrollerat till
grundposition. Fortsätt tills du inte orkar
längre.
STÄLL DIG PÅ TÅ (A)
OCH RULLA RYGGEN (B)

Planering: Jussin Kuntokoulu
Bilder: Juuso Soininen

● Spänn bålen.
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● Kom ihåg balansen.
● Fokusera och andas lugnt.
● Håll båda rörelserna i 10 sekunder,
upprepa 4–8 gånger.
● Alternativ: Knälyft utan eller med
stöd av vägg (B).
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INSTRUKTIONER FÖR ÖVNING 6
STRETCHNING AV HÖFTBÖJAREN
MED KNÄET I MARKEN

● Stå med benen brett i sär.
● Gör en djup knäböj. Ju närmare varandra benen
är, desto svårare är det att gå ned. (A)

DJUP KNÄBÖJ (A)
OCH STRÄCKNING AV
ARMEN (B)

● Försök att fördela vikten jämt över hela
fotsulorna, fotblad och knän pekar åt samma håll.

STRETCHNING AV
BAKRE LÅRET

● Håll i 10 sekunder.
● Alternativ: Stretchning av
höftböjaren med knäet i
luften (B).

● Håll i 10 sekunder.

● Sträck armarna från ena sidan till den andra (följ
med blicken) och håll ryggen rak. (B)
● 4-8 upprepningar åt båda sidorna.
● Alternativ: Knäböj t.ex. med hjälp
av en stol. Se till att knälinjen inte går över
fotbladet vid knäböjen. Skjut alltså ut stjärten
tillräckligt långt bakåt.

FÖR BENET BAKÅT

● För ena benet långt bakåt. Stöd
dig på händerna.
● Se till att främre benets knä
och vrist är i linje, det vill säga
ovanpå varandra.
● Håll i 10 sekunder.

ROTATION AV KROPPEN

● 4 upprepningar/håll

INSTRUKTIONER FÖR ÖVNINGARNA 7-14

● Ha gympamattan under fötterna.
● Gör först alla rörelser endast på ena
sidan.
● Byt sida och återgå till grundposition i
omvänd ordning.
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BERGSKLÄTTRARE
INSTRUKTIONER FÖR
ÖVNING 11

● Lyft upp höften från
golvet, blicken uppåt.
Sträck nacken så långt
du kan. Håll armarna
raka (A).

KOBRA

● Gör 4–8 upprepningar.
● Ställ dig i armhävningsposition och för knäna
mot brösten. Bestäm takten själv. Du får
omväxling i rörelsen genom att mellan varven
också föra benet åt sidan.
● Alternativ: Knälyft mot vägg (B).

● Alternativ: Samma
rörelse, men med böjda
armar och höften nere
(B).
● Andas lugnt medan du
gör övningen: kom upp
vid inandning och sänk
dig ned vid utandning.
● Om du har
överrörlighet i ryggen,
håll ryggen rakare –
likt en planka.

LYFT SKULDERBLADEN

PYRAMID

● Håll i 10 sekunder.
● Hälarna och händerna i golvet (A).
● Alternativ: Sträck armarna ned
mot golvet i sittande eller
stående ställning (B).

● Gör 4–8 upprepningar.
● Armarna framför dig så raka som
möjligt. Lyft händerna antingen
turvis eller samtidigt. Det gör
inget om du inte lyckas lyfta upp
armarna särskilt högt från mattan.

GÖR NU RÖRELSERNA ÅT ANDRA SIDAN

i omvänd ordning 147.

d e t f i n n s e n v i d eo f i l m m e d öv n i n g a r n a i yo g as e r i e n .
d e n f i n n s på a d r e s s :
r e u m a l i i t to . f i / j u m p pa s a l i
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MUSKELSTYRKA

PILATES-MAGE

GUMMIBANDSGYMPA
MED STÖRRE UTMANING
I DENNA GYMPA ANVÄNDER DU ETT
GUMMIBAND SOM MOTSTÅND. DU KAN
TRÄNA VAR SOM HELST OCH NÄR SOM
HELST. ÖVNINGARNA KAN OCKSÅ GÖRAS
PÅ GYM, MEN ANVÄND DÅ SMÅ HANTLAR
SOM MOTSTÅND.

Börja med ett träningsgummiband med lätt
motstånd. När du har tränat med det i ett eller två
veckor, kan du öka motståndet om du vill. Börja
med att göra serier med 3–10 upprepningar/rörelse. Se till att hela tiden hålla bålen spänd. Dra in
naveln mot ryggraden. Kom ihåg att göra övningarna åt båda sidorna.

INSTRUKTIONER FÖR ÖVNING 4

● Fäst gummibandet i ett dörrhandtag.
Lägg dig på rygg. Lyft armarna mot
taket. Huvudet vilar på golvet. Lyft
benen mot taket. Börja sänka benen
nedåt, men se till att inte svanka
ryggen. Stoppa benen i en position
som känns bra för dig själv. Sänk båda
benen turvis nedåt (med bålen spänd).
Lyft ena benet upp bredvid det andra
innan du sänker ned det andra. (A)
● Alternativ: Kan göras utan gummiband,
men håll upp händerna i luften ändå.
(B)
● Alternativ: Lyft benen i 90 graders
vinkel (höfter, knän). Sänk benen turvis
och lyft tillbaka till 90 graders position.

UTFALLSSTEG MED
FRAMÅTROTATION
INSTRUKTIONER FÖR ÖVNING 1.

● Fäst gummibandet i ett dörrhandtag eller motsvarande.
Greppa gummibandet och för
armarna från sidan rakt framför dig samtidigt som du gör
utfallssteg framåt. Kom ihåg
båda sidorna!
● Alternativ: Utfallssteg utan
gummiband (B)

Planering: Jussin Kuntokoulu Bilder: Juuso Soininen

UTFALLSSTEG MED ARMLYFT
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ENHANDSRODD

GUMMIBANDET
UNDER FOTEN
OCH ENA BENET
FRAMFÖR DET
ANDRA.

UTFALLSSTEG ÅT SIDAN MED
ARMPRESS (A) ELLER UTAN
GUMMIBAND (B)
RODD I SITTANDE
STÄLLNING

SKULDERBLADEN BAKÅT!

17

TRICEPSPRESS

STÅENDE HÖFTADDUKTION

STÅENDE HÖFTSTRÄCK

STÅENDE HÖFTBÖJ

FÖR BENET
BAKÅT.

FÖR BENET
FRAMÅT I EN
UTÅTROTATION.

FÖR BENET
INÅT ÅT SIDAN.
STÅENDE HÖFTABDUKTION

INSTRUKTIONER FÖR ÖVNINGARNA 8-11

FÖR BENET
UTÅT ÅT
SIDAN.
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● Fäst gummibandet i en fast punkt
som inte rör sig från underlaget.
● Gör en ögla i ena ändan av
gummibandet och trä in foten i den.
● Placera dig så att gummibandet
sträcks ut något.
● Låt inte gummibandet bli löst under
övningen. För alltid gummibandet
lugnt tillbaka till startposition.
● Alternativ till övning 8: Du kan också
ta stöd av en vägg. (B)

d e t f i n n s e n v i d e o f i l m m e d ö v n i n g a r n a i g u m m i b a n d s g y m pa n .
d e n f i n n s på a d r e s s :
r e u m a l i i t to . f i / j u m p pa s a l i

SAMMA ÖVNINGAR KAN UTFÖRAS
PÅ GYMMET
NÄR DU UTFÖR ÖVNINGARNA PÅ GYMMET
KAN DU ERSÄTTA GUMMIBANDET MED SMÅ
HANTLAR.
1. Utfallssteg framåt
turvis med båda benen. Använd hantlar.
2. Utfallssteg med armlyft.
Använd små hantlar.

ned armen (som ska vara rak) bakåt
samtidigt som du sänker ned benet.
5. Rodd med en hand
= framåtlutande rodd med hantlar.
6. Sittande rodd = Kabelrodd
7. Tricepsövning med små hantlar.
8. Låradduktion i maskin.
9. Lårabduktion i maskin.

3. Utfallssteg åt sidan.
Använd små hantlar.

10. Höftsträck i maskin.

4. Pilates-mage med små hantlar. Sänk

11. Knästräck i maskin.
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