
● Stå med fö+erna parallella med 
varandra, och ly7 bägge hälarna 
sam<digt (stå på tå). 
       

● Växelvis ly7 höger och vänster häl med 
tårna kvar på golvet.     
   

● Stå parallellt med fö+erna och förfly+a 
tyngden <ll bägge hälarna sam<digt, stå 
på hälarna. 
       

● Växelvis stå på en häl i taget.   
    

● I stående posi<on rulla sam<digt bägge 
fö+erna från tåstående <ll behåll dem 
särade och sä+ ner dem på golvet. Med 
hälarna isär gå upp på tå igen och för 
ihop hälarna i lu7en och sä+ ner 
fö+erna parallellt igen på golvet.  
   

● Börja denna övning si+ande med 
parallella fö+er och med högra fotens 
tår smek den vänstra foten från vristens 
utsida <ll tårna. Upprepa med den 
andra foten. 
        

● Gör denna övning även ståendehälarna 
och <llbaks igen. 
      

● Med parallella fö+er, stå sam<digt på 
fö+ernas utsidor och rulla ihop tårna 
hårt och sträck sen ut tårna. 
       

● Stå på tå med bägge fö+erna sam<digt, 
för isär hälarna och behåll dem särade 
och sä+ ner dem på golvet. Med 
hälarna isär gå upp på tå igen och för 
ihop hälarna i lu7en och sä+ ner 
fö+erna parallellt igen på golvet. 

GÅNGÖVNINGAR: 
      

● Trippa på tå med hälarna högt ly7a. 
        

● Björngång: placera vikten på 
fotsulans y+re kant och rulla ihop 
tårna hårt, och gå med små steg och 
vagga från sida <ll sida.  

  
LEKAR:        
  

● Si+ på marken och håll en boll 
mellan dina fotsulor. Kasta upp den 
och försök a+ fånga den igen med 
fotsulorna. 
        

● Lägg en socka på golvet. Si+ ner och 
ta e+ stadigt grepp i sockans bägge 
ändar, ly7 upp den och drag ut den. 
        

● Si+ på golvet, plocka upp en 
blyertspenna med ena fotens tår, ly7 
upp den och försök a+ ta den med 
den andra fotens tår. Repetera och 
börja med den andra foten. 
        

● Stå upp och grip en kula med tårna 
på varje fot, sen håller du kulorna 
och går några steg på hälarna. 
        

● Plocka med tårna upp små rivna 
pappersbitar som du spri+ ut på 
golvet. Använd bägge fö+erna.  
    

Övningarna bygger på varandra, så det är mycket vikAgt aB hålla ordningsföljden 
och aB fullfölja hela serien av övningar! 


