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CLASSIC
Doggystyle er en af de stillinger, der er fl est delte meninger om. Nogle fi nder den 
upersonlig, kvindeundertrykkende og dyrisk på den frastødende måde, mens 
den for andre er superfræk og vildt ophidsende.
Det siger sig selv at kysseri og øjenkontakt i denne stilling kun kan lade sig gøre 
med nød og næppe – til gengæld byder den på gode muligheder for stimulering 
af både klitoris, bryster, nakke (en erogen zone for mange kvinder) og G-punkt.

VARIATION 1
Doggystyle behøver ikke kun at være den klassiske med 
kvinden stående på alle fi re. Også den kan varieres efter 
lyst og evne.
Løft og sænk din overkrop eller numse, så han rammer 
lige præcis der, hvor du synes det er bedst, og vær 

selv med til at bestemme farten og dybden af hans 
indtrængen.
Du kan også samle benene, så hans ben kommer 
yderst – derved får du nemmere ved at klemme med 
kussen som en lille, fræk elskovsstang – til stor fornø-
jelse for jer begge.

DOGGYSTYLE
Få fi f til frække sexstillinger i 
en uge – så er I godt varmet 

op til weekenden. 
Send TKZ SEX4 til 1266.  

Det koster i alt 15 kr. + alm. 
sms-takst. Se betingelser for 

sms på side 5

MOBILFIF 
FÅ FRÆKKE

I EN UGE

Spisebordet er et af hjemmets mest oversete elskovsmøbler – og hvilken 
skam! Et godt, solidt bor d indbyder til mange sjove sexlege. Bøj dig hen 
over det, og lad ham tage dig bagfra. Din overkr op får god understøttelse 
af bordet. Eller læg dig på ryggen med benene ud over kanten, eller lad 
dem hvile på hans hofter eller i hans hænder. Ikke alene kan han glæde sig 
over synet af jeres kønsdele i aktion, men han og du har også frie hænder 
til at kæle for din krop.
Eller hvad med at servere forretten eller desserten direkte på bordet – her 
kan han slikke dig herligt længe uden at få hold i nakken.

HVIS DU HVIS DU 
ØNSKER 
EKSTRA 

STIMULE-
RING

VARIATION 3
Hvis du synes, at det er for hårdt for overkrop og arme at stå på alle fi re, så læn 
dig henover en dyne eller stor pude, så du har støtte under overkroppen – det er 
særdeles velegnet, hvis du er kraftig eller gravid.

PÅ SPISEBORDET

HVIS HAN HVIS HAN 
ER EKSTRA ER EKSTRA 

VELUD-VELUD-
STYRETSTYRET

VARIATION 2
Mange kvinder føler det ubehageligt at blive taget bagfra, hvis hans pik er så 
stor, at den rammer livmoderhalsen. Gør det ondt, når han støder helt i bund, så 
sænk din overkrop – læg dig evt. helt ned på maven med en pude under bæk-
kenet, så din numse kun er let løftet – I denne stilling vil selv den største pik have 
svært ved trænge for dybt ind, og samtidig vil den stimulere dit G-punkt. 
Hvis han samtidig lægger en hånd ind under dig og stimulerer din klitoris, vil du 
snart være i den 7. himmel. 


