
Kuivtrenn näppudele

Esimene harjutus „Näputöö”

1. Veendu, et su sõrmed on kumerad, mitte murdunud.
2. Ära hoia käsi üleval, vaid lase rippuma
3. Veendu, et su sõrme otsad ei ole murdunud.
4. Leia asend kus tunned, et su sõrme otsad tunnevad survet ning randme raskust.
5. Vasak mängukäsi töötab nelja sõrmega, kordamööda ning parem, kahe sõrmega.
6. Metronoom on sellel harjutusel vägagi vajalik. Soovitan võtta ligikaudu 100bpm ning mõelda

see kahenksandikeks.
7. Vasak käsi liigub koguaeg edasi-tagasi „1-2-3-4-3-2-1” ning ise loed koguaeg „1-2-3-4-1-2-3-

4”. Parem käsi „1-2-1-2”
8. Esimesena tasub teha läbi veerandid kuniks ring on täis. Ring täitub kui mõlema käe

esimesed sõrmed jõuavad takti esimesel löögil maha.
9. Algselt läbi veerandid, siis kaheksandikud ning lõpuks kuueteistkümnendikud, kui suudad.

Teine harjutus „Pillikäsi”

1. Võta tennisepalliga õige posängi suurus vasakul käel
2. Kujuta paremat käevart kui pilli kaela.
3. Aseta õige posängiga vasak käsi parema käe varrele nagu see oleks pill
4. Proovi alguses liikuda „1-2-3-4” ning siis vahetada kujutlevat positsiooni ning uuesti „1-2-3-

4”.
5. Seejärel tulla „4-3-2-1” tagasi esimesse positsiooni
6. Lõpuks lisa parema käe sõrmed õla peale, lüües „1-2-1-2” vaheldumisi

Kolmas harjutus „Pesulõks”

1. Harjutus on mõeldud vasakule käele pöidla ja sõrmede vahelisele tööle. Lõks tuleb võtta
esimese sõrme ja pöidla vahele nii, et käe posäng oleks kumer. Samuti peab käe raputades
lõks enam-vähem vabalt loksuma. See indikeerib, et sa ei suru lõksu sõrmede vahele kinni.

2. Näppe ei tohiks kokku suruda. Pöialt tuleks hoida nii vabalt kui võimalik ning vajutada pealt
poolt sõrmega lõks kokku. Niisama kokku suruda on ju kerge, aga siis kaob treeningu mõte
ära. Väike surumine võib juhtuda, aga sellele tasuks tähelepanu pöörata ja vältida.

3. Alustada tasub puidust lõksudega, sest nende kokku surumiseks pole vaja nii palju jõudu kui
enamikel.

4. Lõksu peaks vahetama näppude „1-2-3-4” ja pöidla vahel ilma teise käe abita.
5. Kui lõks lendab näppude vahelt minema, poile see üldse halb märk. See on märk, et sa ei

suru teda kokku ning käe hoiak ja pingevabadus on vähemalt näiliselt olemas.
6. Samuti ei tohi lasta näppudel murduda. Kaar peab olema alles ning pinge sõrme otstes.


