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STOLEMASSAGE 
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STOLEMASSAGE 

 

Sprede toppen af ryggen (Trapezius) med begge hænder 5*2 

 

Bueskytten (Håndrod rundt om Scapula) 4*2 

 

Tryk med underarm på Trapezius 3*3 

 

 

Punktfriktioner med albuen langs Eretor spina  9*2 
(brug den anden hånd til at ”styre” med) 
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STOLEMASSAGE 

 

Arm (gøres siddende) (man arbejder væk fra hjertet!) 

 

Petrissage/klemning af Biceps B med hånden  5*2 

 

Petrissage/klemning af Triceps B med hånden  5*2 

 

Punktfritioner rundt om Scapula med albue 4*2 
(Supraspinatus, Levator scapula, Rhomboideus) 

 

Punktfriktioner med albue på toppen af Trapezius 3*2  
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STOLEMASSAGE 

 

Punktfriktioner med tommelfingere af Deltoideus  5*2 

 

(Hold herefter med den en hånd om personens håndled)  
Punktfriktioner med tommelfinger langs Radius  5*2 

 

Punktfriktioner med tommelfinger mellem Radius og Ulna 5*2 

 

Punktfriktioner med tommelfinger langs Ulna  5*2 
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STOLEMASSAGE 

 

 

- Sprede forsiden af hånden 

- Ryst fingrene, en ad gangen (strok) 
(svømmehud) 
 

- Hiv i fingrene, en ad gangen (juggle) 
 
 

 

(Nu drejes hånden og tages underarmens inderside)  
Punktfriktioner med tommelfinger langs Radius (inderside) 5*2 

 

Punktfriktioner med tommelfinger mellem Radius og Ulna 5*2 

 

Punktfriktioner med tommelfinger langs Ulna  5*2 

 

- Sprede bagsiden af hånden 

- Ryst fingrene, en ad gangen (Strok) 
(Svømmehud) 

 
- Hiv i fingrene, en ad gangen (juggle) 
 
- Fingerknips af terminalpunkter 
 
- (Herefter tages den anden arm!!) 

 

 

 

 

  



 

 Tengbjerg Massørskole & Massørskolen-Fyn 6 

STOLEMASSAGE 

Nedre Ryg 

 

Sprede nedre ryg (Latissimus Dorsi) med begge hænder 5*1 

 

Punktfriktioner med håndrod af Quadratus L. (Indad)  5*1 

 

Punktfriktioner med begge tommelfingre langs nedre ryg  9*2 

 

Punktfriktioner med tommelfinger af Quadratus L. (Indad) 3*2 
(Herefter tages den anden side af nedre ryg) 

 

Punktfriktioner af Gluteus medius (hoftemassage) (Håndrod) 3 x 2 

 

- Waterfall      1 x 2 
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STOLEMASSAGE 

Hovedet (Bed kunden om at bukke hovedet lidt) 

 

Punktfriktioner med tommelfinger langs kraniebund   5*2 

 

Punktfriktioner med tommelfinger opad nakken i 3 linier 5*2 

 

Punktfriktioner med det nederste punkt af alle 3 linier  1*2  
(Herefter tages den anden side af nakken) 

 

- Bed kunden om af sidde oprejst  

- Nakke stræk (hiv hovedet op og tryk skulderen 

ned med underarm)  

- Hovedbundsmassage (a’la frisørmassage)  

- Grabbe øvre hoved  

- Percussion/tapotement med hul hånd  

- Punktfriktion med underam på øvre Trapezius  

3*2  

- Punktfriktion  (skruetrækker) langs 

Supraspinatus/Rhomboideus 4*2  

- Waterfall     1*2 

- Løft skuldrene 3 gange og slip  

- Kylling stræk (armene bagud)  

- Stræk bag nakke (kundens hænder bag nakke)  

- Petrissage/klemning af Deltoideus   1*2  

- Petrissage/klemning af Biceps/Triceps   4*2 

 
Afslutning  

- Percussion af hele ryg (op-ned-op)  
- Tapotement af hele ryg (op-ned-op)  
- Tapotement med knyttet hånd (op-ned-op)  
- Ovenstående på kryds og tværs (lynlås) 

 

StoleMassage video 
 

Facebook Tengbjerg Massørskole 
 

Facebook Massørskolen-Fyn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X1Rka5Y2aBE&index=3&list=PLurS_JHP1BPKBOkdgaM3tXqBx3CG9h1Ag
https://www.facebook.com/tengbjergsundhedsuddannelser/
https://www.facebook.com/massorskolen/

