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HVIS DU HVIS DU 
VIL MÆRKE VIL MÆRKE 

PIKKEN PIKKEN 
HELTHELT

STÅENDE
CLASSIC
Stående samlejer er som regel hverken magelige eller langvarige – og sjældent 
særlig orgasme-venlige for kvinden. Men de kan være yderst praktiske i akutte 
situationer. De kræver ikke meget plads og kan bruges mange små-forbudte 
steder: Omklædningsrum, toiletter, elevatorer o.lign. 
Med den rette påklædning (kjole eller nederdel) kan sådan en quickie nær-
mest nås imellem to etager – eller hurtigt afbrydes, hvis I overraskes af 
uvedkommende.

VARIATION 1
Mange drømmer om at blive taget op ad døren, men det er ikke altid, at 
partnerens højde og vægt gør det muligt. Små tricks kan være: højhælede sko, 
at holde det ene ben i gulvet og lægge det andet på hans hofte – eller bøj dig 
forover, støt dig til væggen, og lad ham tage dig bagfra.

HVIS 
HVIS DU ER 

DU ER TRÆT OG 
TRÆT OG UOPLAGT

UOPLAGT

Denne stilling er perfekt til en søndag morgen, hvor I er smådovne og ligger i ske. 
Den kræver ikke de store fysiske anstrengelser, og hans hænder er frie til at kæle 
for din krop. Du kan bøje hovedet, så din hals og nakke indbyder til kys og elskovs-
bid, eller du kan dreje dig, så du kan se ham dybt i øjnene imens. 
De fl este kvinder oplever, at de i perioder er for trætte til at dyrke sex – f.eks. under 
graviditet og mens børnene er små. Tit er det tanken om de fysiske anstrengelser, 
der lægger en dæmper på lysten. Er du så træt og uoplagt, at du ikke orker tanken 
om sex, så prøv at starte med denne stilling. Højst sandsynligt vil du 
opleve at få energi og lyst til mere, når først I er kommet i gang. 
Denne stilling er selvfølgelig også uovertruf fen, hvis du er højgravid 
og tung og træt i kroppen. Har du brug for at ligge endnu mere be-
kvemt, så læg en dyne eller sækkepude mellem knæene, og lad det 
øverste ben hvile her.

AT LIGGE I SKE

HVIS DET 
SKAL GÅ 
HURTIGT


