
Läheskään kaikkia maailmalla kalastajien 
sieluista ja rahoista kilpailevia siimamerkkejä ei 
tuoda eikä tarvitse tuoda Suomeen, mutta silti 
valinnan varaa on vähintäänkin kylliksi. 
Kalastuskauden alussa siimojaan vaihtavat 
joutuvat jälleen pohtimaan, ostaako vielä sitä 
vanhaa tuttua vai löytyisikö kaupan hyllyltä 
jotain parempaa.

Vetolujuutta mitattaessa siima 
kiinnitettiin toisesta päästään ve-
toanturiin solmuttomalla viehelu-
kolla (Kuusamo Knot-At-All) ja toi-
sesta päästään sentin paksuisen 
pyörivän terästangon ympärille. 
Kuormitusta lisättiin tasaisesti noin 
0,1 kg sekunnissa. Jos siima pyrki 
katkeamaan siimalukosta, sen ti-
lalle vaihdettiin sentin paksuinen 
terästanko, jonka ympärille siima 
kierrettiin.

Solmukestävyyttä testattiin lei-
kari-, lenkki- ja liitossolmuilla, joista 
kahta ensimmäistä ryhmää sano-
taan jäljempänä perussolmuiksi. 
Leikarisolmuina käytettiin Palo-
mar-, uni- ja viehesolmua ja lenk-

Keräsimme muutamia uutuus-
siimoja solmutestiin, tarkistaak-
semme, missä siimakehityksessä 
mennään. Seuraavassa niistä lyhyt 
esittely. Nimen jälkeen on suluissa 
siimapakkauksessa ilmoitettu pak-
suus ja vetolujuus sekä vastaavat 
mitatut arvot, jos ne poikkeavat 
selvästi ilmoitetuista. Lisäksi su-
luissa on mittausten perusteella 
laskettu murtolujuus, joka kertoo 
materiaalin vahvuudesta.

Mitattu vetolujuus ja solmun-
kestävyys ilmoitetaan kilogram-
mojen lisäksi usein myös pro-
sentteina. Ellei toisin ilmoiteta, 
prosenttiluku on laskettu siiman 
ilmoitetusta vetolujuudesta.

ARI MANNINENUutta solmitta 
SOLMU

OPAS

kisolmuja edusti kolminkertainen 
kirurginsilmukka. Satunnaisesti ko-
keiltiin muutamia muitakin solmu-
ja (Erä 6–2005 ja 11–2005). 

Liitossolmuja olivat tässä juttu-
paketissa tarkemmin esiteltävät 
Albright, GT, J-solmu, kirurginsol-
mu, Pitzen, Seaguar, Slim Beauty, 
verisolmu ja unisolmu sekä niiden 
muunnokset.

Siiman solmukestävyydelle an-
nettu arvosana riippuu siitä, kuinka 
monta prosenttia ilmoitetusta sii-
man vetolujuudesta solmu kestää. 
Arvosanojen raja-arvot ovat: kii-
tettävä 90%, hyvä 80%, tyydyttävä 
70%, välttävä 60%, heikko 50% tai 
alle. Mitattu prosenttiluku pyöristet-

Solmutestin monofi ilisiimauutuudet. Ylhäältä keskeltä myötäpäivään: Climax Strong Plus, 
Extreme Powerfl ex, Sufi x Durafl ex, Parahelium Flexiplus, Maxima Treazure ja Bond. Keskellä 
fl uorihiili-hybridisiima Parahelium Polyvilon.
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tiin lähimpään viiteen prosenttiin.
Siimoja valmistetaan tietysti 

muinakin kuin nyt tutkittuina pak-
suuksina. Testissä esitetyt arviot 
ovat siksi vain suuntaa antavia, ei-
vätkä ne välttämättä päde edes sa-
man siimamerkin muun paksuisille 
siimoille. 

Materiaalin mitattu murtolujuus 
yleensä hieman heikkenee siiman 
paksuuden kasvaessa. Tämä johtuu 
siitä, että paksussa siimassa on suh-
teellisesti vähemmän vahvaa pin-
takerrosta kuin ohuessa siimassa.

Yksisäiesiimat

Climax Select Fluorocarbon (0,35 
mm/7,7 kg; mitattu 7,5 kg, 730 N/
mm2) on kirkas, kovapintainen, 
vettä raskaampi ja jäykkä fluorihii-
lisiima. Heikosti vedessä näkyvänä, 
kulutusta kestävänä ja vähän jous-
tavana soveltuu hyvin myös peru-
kesiimaksi. Vesitiiviinä ei menetä 
vedessä vetolujuuttaan.

Perussolmujen kestävyys 65–
80%. Kirurginsolmu yllättävän hy-
vä, muut tyydyttäviä. Solmutto-
malla viehelukolla tyydyttävä. 

Liitossolmut punotun Fast 
Toughin kanssa 60–95%. Kiitettävä: 
Albright. Hyvä: Slim Beauty. Tyydyt-
täviä: GT, veri ja J. Muut välttäviä.

Climax Strong Plus (0,30 mm/7,9 
kg; mitattu 8,1 kg, 1 100 N/mm2) on 
kirkas, melko kovapintainen ja jäy-
kähkö monofiili, joka pitää lupauk-
sensa. Solmuttomalla viehelukolla 
100% ja perussolmuilla 85–100%. 
Kirurginsolmu hyvä, muut kiitettä-
viä, parhaana Palomar.

Liitossolmuissa Strong Plus päi-
hitti lähes joka vedolla punotun 
Climax Spinlinen (0,18 mm/14,3 
kg). Punotun Fast Toughin kanssa 
liitossolmut keskimäärin 85%. Kii-
tettäviä: Albright, varmistettu ve-
risolmu, GT, uni ja Slim Beauty. Hy-
viä: Pitzen, J ja Seaguar. Välttävä: 
kirurginsolmu.

Maxima Treazure (0,40 mm/12,5 
kg; mitattu 11,5 kg, 1 000 N/mm2) 
on kirkas ja jäykähkö copolymeeri-
siima, jota mainostetaan hyvin ku-
lutusta kestäväksi. 

Valmistajan suosittelema unisol-
mu on hyvä valinta, sillä se kestää 
kiitettävästi 95%. Muutkin perus-
solmut ovat lähes yhtä hyviä.

Liitossolmuissa punotun Ext-
reme Braidedin kanssa hienoisia 
ongelmia, sillä lujuudet hajosivat 
välille 60–75%, murtuvana osa-
puolena tosin usein punottu! Tyy-
dyttäviä: varmistettu verisolmu, J, 
Albright, Slim Beauty ja GT. Muut 
solmut välttäviä.

Parahelium Flexiplus (0,30 
mm/7,3 kg; mitattu 7,0 kg, 990 N/
mm2) on EFTTA Approved -tarran 
saanut vaaleanharmaa, päällystet-

ty yksisäiesiima, joka on tarkoitet-
tu sekä suolaiseen että makeaan 
veteen. Tarkkuuspuolattu siima on 
mukavan notkea ja helppo käsitel-
tävä.

Vetolujuus jää hieman luvatusta, 
mutta on EFTTA:n sallimissa rajois-
sa. Hieman konstikas solmittava, 
sillä kestää solmuttomalla viehe-
lukolla saman kuin suorana, mutta 
perussolmujen kestävyys on välillä 
65–80%.

Liitossolmut testattiin punotun 
Fast Toughin kanssa. Kehuja ropi-
see lähes kaikista solmuista, sillä 
70–95% solmunkestävyydet ovat 
hämmästyttävästi jopa parempia 

Climax Toothy Critteriin voi 
tehdä todella vahvan lenkin 
sulattamalla varovasti vaijerin 
päällä olevaa muovia. Lenkki 
pujotetaan sisäkkäin pääsiimassa 
olevan lenkin kanssa. Kuvassa 
kolminkertainen pujotus, jolla 
estetään ns. leivonpään muo-
dostuminen. Leikari kiinnitetään 
clinch- tai viehesolmulla.

Waken Bond-siiman voi  
puolata kätevästi pakkausta 
avaamatta. Pakkauksessa  
neuvotaan myös kiinnittämään 
siima virvelin puolalle ilman  
solmua!

kuin siiman perussolmujen vastaa-
vat arvot. Kiitettäviä: Albright, Slim 
Beauty, J, GT ja varmistettu verisol-
mu. Tyydyttäviä kirurgi ja Pitzen.

Parahelium Polyvilon (0,40 
mm/12,2 kg; mitattu 11,9 kg, 930 
N/mm2) on EFFTA-hyväksytty, pin-
noitettu, kirkas, tarkkuuspuolattu 
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varmistettu verisolmu ja GT. Sea-
guar välttävä. Albrightissa luista-
misvaara. 

Sölvkroken Extreme Powerflex 
(0,30 mm/7,1 kg; mitattu 6,4 kg, 
890 N/mm2) on kirkas, erikoisesti 
kylmiin oloihin tehty copolymee-
risiima. Mainoksen mukaan kestää 
erityisen hyvin hetkellistä rasitusta, 
kulutusta, UV-valoa eikä ime juuri 
vettäkään.

Solmukestävyys solmuttomalla 
viehelukolla ja perussolmuilla kii-
tettävästi noin 90%, paitsi unisol-
mulla yllättäen vain 75%.

Liitoksia punottuihin siimoihin ei 
tutkittu, mutta itseensä liitettynä 
se ylsi keskiarvoon 70%. Hyvä: Slim 
Beauty. Välttäviä: kirurgi ja J. Muut 
tyydyttäviä. 

Wake Bond (0,37 mm/9,3 kg; mi-
tattu 10 kg, 900 N/ mm2) on heit-
tokalastukseen suunniteltu kirkas 
perussiima, jota mainostetaan 
edulliseksi. Siimaa puolattaessa 
voi työntää vavan tyviosan kärjen 
pakkauksessa olevaan tunneliin ja 
ottaa siiman pakkauksen kyljessä 
olevan aukon kautta kelalle. Käte-
vää!

Perussolmujen kestävyys ylittää 
luvatun vetolujuuden ja on 85–
100% mitatusta vetolujuudesta. 
Solmuttomalla viehelukolla sitä-
kin vahvempi liitos. Palomar jostain 
syystä heikompi kuin unisolmu.

Liitossolmujen kestävyys keski-
määrin hyvä 85%. Kiitettäviä: Slim 
Beauty-, J-solmu ja varmistettu ve-
risolmu. Välttävä: kirurginsolmu. 
Muut hyviä. 

Monisäiesiimat

Climax Spinline (0,18 mm/14,3 kg; 
mitattu 0,23 mm/13,3 kg, 3 200 N/
mm2) on pyöreä, hieman karhea-
pintainen, Dyneemasta punottu 
siima, jota tuodaan maahan kel-
taisen, oranssin ja vihreän värisenä. 
Uutena siima vie kelalla enemmän 
tilaa kuin 0,18 mm monofiili. Ilmiö 
on tuttu useimmille kuitusiimoille. 
Suosituksina viehe-, kirurgin- ja Al-
bright-solmut.

Ylipaksuudesta huolimatta veto-
lujuus on luvattua heikompi. Keski-
arvot solmuttomalla viehelukolla 
10,3 kg ja perussolmuilla vain 5,6–
8,1 kg. Solmukestävyys siten heik-
ko 40–55%. Vähiten heikkoja olivat 
uni- ja viehesolmu. 

Liitossolmuissa 0,30 mm Climax 
Strong Plus -monofiilin kanssa 
Spinline katkeaa lähes poikkeuk-
setta, vaikka Strong Plusin ilmoitet-
tu vetolujuus on vain 55 prosent-
tia Spinlinen vastaavasta. Vähiten 
heikkoja liitossolmuja ovat Slim 
Beauty ja GT.

Heikkojen liitossolmujen vuok-
si joustoperuke kannattaa liittää 
lenkkiliitoksella. Mutta mikä olisi se 
hyvä lenkkisolmu, kun Bimini Twis-
tkään ei kestä kuin 60–70%?

 Sölvkroken Extreme Braided 
(0,25 mm/20 kg; mitattu 16 kg, 
3 300 N/mm2) on keltainen, notkea, 
Dyneemasta punottu pyöreä kuitu-
siima. Liukkautensa vuoksi kulkee 
hyvin vaparenkaissa, mutta huonot 
solmut voivat luistaa.

Ansaitsee kiitosta oikeasta pak-

suudestaan, mutta pienet moit-
teet liian korkealle hilatusta lu-
juuslupauksesta. Solmukestävyys 
solmuttomalla viehelukolla 65%, 
perussolmuilla tasaisesti noin 50% 
luvatusta vetolujuudesta.

Liitosolmuissa Sölvkroken Maxima 
Treazure -monofiilin kanssa tulokset 
jäivät välille 60–75%. Extreme Brai-
ded katkesi useammin kuin mono-
fiili, vaikka lujuuden piti olla reilusti 
punotun puolella. Parhaat arvot J-
solmulla ja varmistetulla verisolmul-
la, heikoimmat unilla ja Pitzenillä. 

Strikewire Extreme (0,32 mm/ 
25 kg; mitattu 18,4 kg, 2 300 N/
mm2) on pyöreäksi punottu sam-
maleenvihreä, Dyneemasta tehty, 
pinnoitettu kuitusiima. Mukava kä-
sitellä ja solmut pitävät hyvin.

Vetolujuus ei yllä ilmoitettuun. 
Solmuttomalla viehelukolla keskiar-
vo 15,3 kg, mutta perussolmuilla 11 
kg, mikä on vain 44% luvatusta. Vä-
hiten huonoja olivat Pitzen ja uni.

Liitossolmuissa Strikewiren ve-
ri punnittiin sekä Polyvilonin (0,40 
mm/12,2 kg) että Shock Leaderin 
(0,47 mm/30 lb) kanssa. Molemmil-
ta tuli turpiin. Tulos oli keskimäärin 
70% Polyvilonin nimellisvahvuudes-
ta ja vain 35% Strikewiren vastaavas-
ta. Paras solmu GT, heikoin Pitzen.

Sufix Tru-Braid (0,18 mm/ 11,4 
kg; mitattu 14,1 kg; 4 700 N/mm2) 
on pehmeä ja pyöreäksi punot-
tu kuitusiima, joka on valmistajan 
mukaan tehty toisen sukupolven 
Dyneema-kuidusta. Näytesiima 
vaihtaa väriään 10 jaardin välein, 
mutta Suomeen tuodaan vain 
harmaata ja keltaista. Pehmeyten-
sä takia käytännössä muistiton ja 
kulkee vaparenkaissa lähes äänet-
tömästi. Materiaali on selvästi ver-
tailun vahvinta.

Solmuttomassa viehelukossa yl-
si keskiarvoon 13,1 kg eli reilusti 
yli luvattuun, mutta tavanomaisil-
la solmuilla se jäi keskimäärin 9,2 
kiloon. Kiitettävät tulokset varmis-
tetulla viehesolmulla ja Savo-sol-
mulla, hyvä hämähäkki- ja Pitzen-
solmulla, muilla tyydyttävä.

Liitossolmuissa Tru-Braid kesti lä-
hes poikkeuksetta paremmin kuin 
siihen liitetyt monofiilit, mikä voi 
johtua monofiilin pinnan rikkou-
tumisesta punotun siiman pureu-
tuessa niihin. Vastapuolet kestivät 
hyvin Slim Beauty- ja varmistettu-
ja verisolmuja. Seaguar osoittautui 
vain välttäväksi. Myös unisolmuissa 
parina ollut monofiili katkesi joskus 
yllättävän helposti.

Wake Fast Tough (0,25 mm/9,5 
kg; mitattu 14 kg, 2 700 N/mm2) on 
pyöreäksi punottu, keltainen kui-
tusiima. Tuoreesta siimasta mitat-
tuna ylipaksuutta on vähemmän 
kuin monissa muissa ja käytössä 

Solmutestin kuitusiimauutuudet. Ylärivi: Sölvkroken Extreme Braided,  
Fast Tough ja Climax Spinline. Alhaalla: Strikewire Extreme ha Sufix 
Tru-Braid.   

fluorihiili-hybridisiima, jota mai-
nostetaan erikoisen hyvin UV-suo-
jatuksi, vedenpitäväksi, kulutusta 
kestäväksi ja pehmeäksi. Siima on 
notkeampaa ja vähempimuistista 
kuin tavanomainen fluorihiilisiima.

Vedessä melko näkymätön, sil-
lä taitekerroin on 1,43 eli hyvin lä-
hellä fluorihiilisiiman arvoa 1,40. 
Tavanomaisen nailonsiiman taite-
kerroin on 1,55–1,68. Täydellisen 
näkymättömyyden antaisi veden 
taitekerroin 1,33.

Vetolujuus on EFFTA:n hyväksy-
män 10% virherajan sisällä. Solmu-
kestävyys on huippuluokkaa, sillä 
siima katkesi lähes aina leikari- ja 
lenkkisolmujen ulkopuolelta.

Liitossolmuissa punotun Strikewi-
ren (0,32 mm/25 kg) kanssa Polyvi-
lon ”voitti” kumppaninsa lähes joka 
kerta! Silloin harvoin, kun murtuva-
na osapuolena oli Polyvilon, solmut 
kestivät 9–10 kg, joten liitossolmuis-
ta arvosanaksi tulee hyvä. 

Sufix Duraflex (0,25 mm/6,0 kg; 
mitattu 5,3 kg, 1 100 N/mm2) on 
vihertävä, tarkkuuspuolattu mo-
nofiili, joka edustaa valmistajan 
mukaan uutta sukupolvea. Tavan-
omaisten superlatiivien lisäksi sii-
maa mainostetaan tunnokkaaksi ja 
muistittomaksi.

Vetolujuus jäi hieman luvatusta, 
mutta tasaisuus vakuutti, sillä poik-
kivedot jäivät välille 5,22–5,33 kg. 
Solmuttomalla viehelukolla 5,2 kg ja 
perussolmuista keskimäärin 4,9 kg. 
Viehesolmu kiitettävä 90%, Palomar 
tyydyttävä 75%, muut hyviä. 

Liitossolmuissa Sufix Tru-Braidin 
(0,18 mm/11,4 kg) kanssa Duraflex 
jäi heikommaksi, mutta kesti kes-
kimäärin 75% luvatusta vetolu-
juudestaan. Hyviä: Slim Beauty, 
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notkistunut siima mahtuu mittoi-
hinsa oikein hyvin.

Ilmoitettu lujuusarvo tarkoitta-
nee solmukestävyyttä, mikä on to-
della kunnioitettava periaate. Sol-
muttomalla viehelukolla 14,0 kg ja 
perussolmuillakin keskimäärin 10,1 
kg. Uni- ja viehesolmut osoittautui-
vat vahvemmiksi kuin Palomar.

Liitossolmuissa Bond 0,37 -mo-
nofiilin kanssa Fast Tough ylsi hy-
vään keskiarvoon 85%. Albright 
parhaimmillaan 100%. Myös GT-, 
J-, Slim Beauty- ja varmistettu ve-
risolmu antoivat kiitettäviä tulok-
sia. Kirurginsolmu vain välttävä.

Perukemateriaalit

Climax Toothy Critter (20 lb; mi-
tattu 0,38 mm/10,6 kg, 900 N/mm2) 
on vihreä muovipinnoitettu 19-
säikeinen teräsperukemateriaali. 
Siiman puoleiseen päähän suosi-
tellaan pinnoitetta sulattamalla lu-
kittavaa lenkkisolmua, ja viehesol-
muksi neljän kierroksen clinchiä.

Paksuutta ei ilmoiteta. Vetolu-
juus ylittää luvatun 20 lb/9,1 kg, jos 
solmun sitominen onnistuu kun-
nolla. Solmuton viehelukko 8,3 kg. 
Clinchin kestävyys keskimäärin 7,7 
kg, mutta hajonta melkoinen. Kol-

men kierroksen viehesolmu 9,0 kg 
ja neljän kierroksen unisolmu 8,2 
kg. Tulokset suuntaa antavia, koska 
solmuja testattiin yhteensä vain 10 
kpl materiaalin vähyyden vuoksi.

Lenkkisolmuksi ei kannata edes 
kokeilla muuta kuin sulatesolmua, 
jonka kestävyys on 100%.

YGK Shock Leader (0,470 mm/ 
30 lb; mitattu 10,3 kg, 600 N/mm2) 
on kovapintainen ja jäykkä shokki-
perukkeeksi tarkoitettu kirkas fluo-
rihiilisiima. Laajakehäisellä puolalla 
oleva 50 m siima riittää kymmeniin 
kulutusta kestäviin ja vedessä mel-
ko näkymättömiin perukkeisiin.

Vetolujuus jää luvatusta, sillä 30 
paunaa vastaa noin 13,6 kiloa. Sol-
muton viehelukko ei jostain syystä 
sovellu kovin hyvin, sillä vetokokeen 
tulos jäi lukemaan 9,1 kg. Perussol-
muilla keskiarvoksi tuli 9,7 kg. Suu-
rin yksittäinen tulos 10,34 kg kol-
men kierroksen viehesolmulla.

Liitossolmuja testattiin sitomalla 
peruke 0,32 mm Strikewire-kuitusii-
maan. Keskiarvo mukavasti 9,9 kg 
eli hieman enemmän kuin perussol-
muilla. Hyviä solmuja olivat GT ja J, 
Pitzen välttävä ja loput tyydyttäviä.

Solmutestin perukemateriaaleja: Climax Select Fluorocarbon, jota  
voi käyttää myös pääsiimana, puruperuke Climax Toothy Critter ja 
YGK Fluorocarbon Shock Leader.

Lisätietoja
Climax: Eloranta Oy, 0440 

883 044, www.eloranta.fi 
Sölvkroken: Jani Ollikainen, 

045 126 9334,  
www.solvkroken.no,  
www.maxima-lines.com 

Parahelium, Strikewire ja 
YGK: Tampereen Kalastusvä-
line Oy, (03) 223 9417, www.
tampereenkalastusvaline.fi 

Sufix: Normark Suomi Oy,  
(014) 820 711,  
www.normark.fi

Wake: Wake Fishing Ltd,  
045 138 1857,  
www.wakefishing.com

Polyvilonin tarkkuuspuolaus näkyy tarkasti rinnakkaisina siima-
kierroksia, vieressä perinteisesti puolattu Strong Plus. Toimiiko  
tarkkuuspuolattu siima sitten kalastuksessa paremmin, jäi toistaiseksi 
selvittämättä.
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Kalan voi menettää reistailevan 
kelan, poikki rusahtavan vavan, sii-
mavaurion ja monen muun yllättä-
vän välinevian takia, mutta eniten 
syö miestä solmun pettäminen. Sii-
tä saa syyttää vain itseään.

Omista kalastusmuistoistani kat-
kerimman palan kurkkuun nostaa 
mielikuva kiharaisesta siimanpääs-
tä, joka liehuu lämpimässä syyske-
sän tuulessa Karasjoen latvavesillä 
Ruijan tunturiylängöllä. On elokuu 
vuonna 1974 ja olen menettänyt 
elämäni taimenen huonon solmun 
takia. Ainoa silloin osaamani tapa 
kiinnittää siima leikariin, clinch-sol-
mu, on liukunut auki monikiloisen 
voimanpesän kiskoessa.

Takavuosien ”monokulttuurin” ai-
kana siimat olivat niin samanlaisia, 
että kalastaja saattoi pärjätä lähes 
joka tilanteessa pelkällä unisolmulla 
ja sen muunnoksilla. Tuo monikäyt-
töinen solmu palveli puolanakse-
lisolmuna, leikarisolmuna ja tarvit-
taessa lenkkisolmunakin.

Parikymmentä vuotta sitten 
markkinoille ilmestyneet kuitu-
siimat pakottivat kiinnittämään 
enemmän huomiota solmuihin. 
Pehmeisiin ja litteisiin punossiimoi-
hin tehdyt perinteiset solmut pyrki-
vät liukumaan väkisinkin auki. On-
gelmaa pyrittiin ratkaisemaan jopa 
pikaliiman avulla.

Nykyaikaiset, pyöreäksi puno-
tut ja pinnoitetut kuitusiimat ovat 
noita pioneeriaikojen ”supersii-
moja” parempia lähes kaikilta omi-
naisuuksiltaan. Materiaali on aina 
vain vahvempaa ja solmut pitävät 
paremmin.

ARI MANNINEN

Liitä  

SOLMU 
OPAS
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Kuitusiimat aiheuttivat myös tar-
peen liittää siimoja toisiinsa. Kelal-
le kuitusiiman alle on hyvä laittaa 
pätkä monofiilia, ettei koko ”siima-
kakku” pääse sutimaan kovan pai-
kan tullen tyhjää, ja kuitusiiman ja 
vieheen väliin sidotaan vielä usein 
pätkä yksisäiesiimaa joustoperuk-
keeksi.

Kun monofiilisiimojen liittämi-
seen käytetty tavallinen verisolmu 
ei välttämättä toiminutkaan kui-

dun ja monon liitoksessa, laajeni 
unisolmun käyttöalue tähänkin 
tarkoitukseen. Huolella tehty kak-
soisunisolmu pitää ja kulkee kohta-
laisen hyvin vaparenkaissakin.

Onko erityyppisten siimojen liit-
tämisongelma siis ratkaistu?

Ikävä kyllä ei, sillä monet uu-
tuussiimatkin ovat todella solmu-
herkkiä. Siiman ja etenkin siihen 
sopivien solmujen valinta on, jos 
mahdollista, entistä tärkeämpää.

Siimojen jatkuva kehittyminen ei ole vähentänyt 
solmujen tärkeyttä, pikemminkin päinvastoin. 
Väärä tai huolimattomasti sitaistu solmu voi  
olla yllättävän heikko lenkki kalastajan ja kalan  
välisessä ketjussa. Erityisen vaativia ovat  
erityyppisiin siimoihin tehdyt liitossolmut.

siimasi oikein

Siiman on katkettava  
oikeasta paikasta

Liian tiukan paikan tullen siima 
katkeaa jostakin. Koskikalastajalle 
tilanne tulee eteen, kun viehe juut-
tuu maapalloon ja parhaatkaan ir-
rotuskonstit eivät toimi. Silloin ei 
auta muu kuin vetää siima poikki, 
että pääsee jatkamaan kalastusta.

Mutta jääkö pohjaan muutakin 
kuin viehe?

Muutaman vuoden takainen 
kuuma kesä kuihdutti joet liruiksi 
ja paljasti koskien pohjalla olevan 
karmean sekamelskan – sikin sokin 
vieheitä ja niiden jatkeina liehuvia 
siimoja.

Kyseessä ei ole pelkkä kosmeet-
tinen haitta, sillä jättösiimoihin ja 
-vieheisiin menehtyy vuosittain 

huomattava määrä maalla, vedessä 
ja ilmassa liikkuvia luontokappalei-
ta. Saattaapa kahlaavan kanssaka-
lastajankin henki vaarantua.

Edellä kuvatusta syystä siiman on 
katkettava tarvittaessa vieheen vie-
restä eikä mistä tahansa kohdasta. 
Jos siimassa on liitoksia, niissä käytet-
tyjen solmujen on oltava vahvempia 
kuin vieheen kiinnittämiseen käy-
tetty solmu. Silloin on kiinnitettävä 
huomioita myös toisiinsa liitettävien 
siimanosien mitoitukseen.

Nykyaikaiset monisäiesiimat, 
niin suorakuituiset kuin punotut-
kin, ovat suuressa suosiossa mahta-
van vetolujuutensa ja vähäisen ve-
nyvyytensä ansiosta. Kalastaja voi 
niiden ansiosta käyttää ohuempaa 
siimaa, heittää pitemmälle, kalas-
taa syvemmältä ja tuntea parem-
min siiman välittämät vähäisetkin 
nykäykset.

Kuitusiimaan siirtyminen on vä-
hentänyt monen koskikalastajan 
viehehävikkiä. Vahvalla siimalla voi 
vetää vaikka koukun suoraksi.

Kuhan uistelussa tärpit  
muuttuvat saaliiksi paremmalla  
hyötysuhteella, kun vaihdetaan  
monisäiesiimaan ja sen jatkeeksi 
liitetään napakka fluorihiiliperuke.
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Kuitusiimojen miinustiliä rasittaa 
kuitenkin heikko iskunkestävyys, 
minkä vuoksi raskas viehe voi nykäis-
tä siiman poikki, jos siima sattuu ju-
mittumaan heitossa. Monien mielen-
rauhaa häiritsee myös kuitusiiman 
näkyvyys vedessä ja pelko koukus-
sa rimpuilevan kalan karkaamisesta. 
Joustavampi siima pitäisi koukut pa-
remmin kiinni kalan suupielessä.

Hyvä lääke ongelmiin on jousto-
peruke. Käytän itse kuitusiiman jat-
keena monofiiliperuketta, jonka on 
hieman heittovapaa pitempi. Avo-
kelalla heitettäessä etusormeni 
tykkää enemmän pehmeästä mo-
nofiilistä kuin leikkaavan ohuesta 
kuitusiimasta.

Monofiilisiiman lisäksi perukkeen 
voi tehdä myös fluorihiilisiimasta, 
joka joustaa hieman vähemmän, 
on lähes näkymätöntä vedessä ja 
kestää enemmän kulutusta.

Perukkeen mitoituksen A ja O on 
suhteuttaa sen paksuus ja vetolu-
juus oikein käytettyyn kuitusiimaan 
ja käyttää niin vahvaa liitossolmua 
kuin suinkin mahdollista.

Ihanteellisessa tapauksessa jous-
toperukkeen päässä oleva solmu 
on aavistuksen verran heikompi 
kuin liitossolmu, jolloin peruke ei 
jää siiman katkettua veteen. Vali-
tettavasti tällaisen yhdistelmän 
löytäminen ei ole aina helppoa.

Perhokalastaja, joka sitoo pe-
rukkeensa eri paksuisista siimoista, 
pääsee solmujen valinnassa paljon 
vähemmällä kuin joustoperukkeen 
rakentaja. Koska perhoperukkeen 
heikoin kohta on sen ohut kärkiosa, 
peruke katkeaa yleensä aina koukun 
vierestä tai alimmasta liitoksesta.

Liitossolmu voi  
yllättää heikkoudellaan

Vahvan kuitusiiman ja joustavan 
monofiilisiiman avioliitto voi luis-
kahtaa yllättävän helposti avolii-
toksi tai peräti rikkoutua lopulli-

sesti. Luistamisongelman voi toki 
korjata tekemällä solmuun enem-
män siimankierroksia tai käyttä-
mällä pitävämpää solmua, mutta 
siiman heikkoon solmunkestävyy-
teen ei aina löydy kunnon lääkettä 
edes solmua vaihtamalla.

Solmutestimme paljasti muu-
tamista kuitusiimoista järkyttävän 
heikkoja solmunkestävyyksiä.

Esimerkiksi kun liitimme puno-
tun siiman, jonka vetolujuudeksi 
valmistaja ilmoittaa 25 kg, saman 
maahantuojan monofiilisiimaan, 
jonka vetolujuudeksi ilmoitetaan 
12,2 kg, liitossolmut murtuivat kes-
kimäärin 8,7 kilon kuormalla. Hä-
lyttävää tuloksessa oli se, että se 
heikompi osapuoli oli useimmiten 
kuitusiima, ei puolta heikommaksi 
ilmoitettu monofiili!

Eikä kyseessä ollut ainoa liikoja 
luvannut siimamerkki. Eräältä toi-
selta, jolle valmistaja on luvannut 
14,3 kg:n vetolujuuden, mittasim-
me solmukestävyydeksi tavanomai-
silla perussolmuilla keskimäärin 6,3 
kg eli ”huikeat” 44% ilmoitetusta.

Onneksi solmuarkuus ei vaivaa 
yhtä pahasti kaikkia kuitusiimoja. 
Punottu Fast Tough (0,25 mm/9,5 
kg) katkesi suorana vasta 14,0 kg:n 
vedolla ja kesti viehesolmuillakin 
keskimäärin 10,1 kg. Fast oli ystä-
vällinen myös siihen liitetyille mo-

Lenkkisolmussa herkästi uiva 
vaappu saa taimenen iskemään.  
Tuloksekkaassa kalastuksessa 
oli apua myös hyvän tuntuman  
antaneesta kuitusiimasta ja pari-
metrisestä monofiiliperukkeesta.

Paksuun ja jäykkään perukkeeseen voi tehdä 
lenkin metalliholkin avulla. Lenkki pujotetaan  
sisäkkäin siimassa olevan lenkin kanssa. Kuvassa 
pujotus on tehty kolmeen kertaan ns. leivonpään 
estämiseksi.

Kuusamon Knot-At-All solmuton viehelukko  
on toimiva ratkaisu, kun halutaan käyttöön siiman 
koko vetolujuusreservi. Lukon teräviä kärkiä  
kannattaa varoa kalaa nostettaessa.

Perhokalastajien käyttämä perukerengas, tippet ring, tarjoaa  
mahdollisuuden jopa tavanomaisia liitossolmuja vahvempaan siima-
liitokseen.
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nofiileille, sillä niiden liitossolmut 
Fastin kanssa kestivät hyvin.

Kuitusiimojen lisäksi myös fluo-
rihiilisiimat (fluorocarbon) ovat 
usein turhan solmuherkkiä. Tyy-
pillisesti niiden solmukestävyys 
on noin 75% suoran siiman veto-
lujuudesta, kun se parhailla taval-
lisilla yksisäiesiimoilla lähentelee 
sataa prosenttia.

Valitettavasti myös solmuttomal-
la viehelukolla fluorocarboniin teh-
dyn ”solmun” murtolujuus voi jää-
dä samoihin lukemiin kuin oikeilla 
solmuilla.

Pienen toivonpilkahduksen hei-
kosta solmukestävyydestä kärsi-
vien siimojen liittämiseen tarjoa-
vat uudet kitkasolmut, kuten Slim 
Beauty ja GT. Valitettavasti solmu-

kokeilussa ei kuitenkaan löytynyt 
kaikille siimoille yhtä ja samaa pa-
rasta liitossolmua, sillä siimat rea-
goivat solmuihin yksilöllisesti.

Jos haluaa ottaa käyttöönsä siimo-
jen koko vahvuusreservin, kannattaa 
testata useampia eri solmuja.

Solmujen murtolujuus riippuu nä-
et siimojen ja käyttöolosuhteiden li-
säksi myös sitojasta itsestään. Minun 
solmuni ei välttämättä ole yhtä vah-
va kuin sinun solmusi, vaikka sitoi-
simme ne kuinka samalla tavalla.

Solmut siimoja myöten

Haastavinta on pystyä tekemään 
tasaisen vahvoja ja pitäviä liitossol-
muja, kun siimat ovat rakenteeltaan 
ja/tai paksuudeltaan erilaisia. Tut-
kimme ongelmaa sitomalla kym-

Paksuun monofiiliin ja vaijeripe-
rukkeeseen voi tehdä lenkin myös 
metallisen liitosholkin avulla. Len-
kin vetolujuus on parhaimmillaan 
sata prosenttia.

Pääsiimaan tehty lenkki pujo-
tetaan perukkeen lenkkiin, jon-
ka jälkeen peruke vedetään läpi 
pääsiiman lenkistä. Jos siimoista 
notkeampi pyrkii asettumaan niin 
sanotuksi leivonpääksi, voi peruk-
keen pyöräyttää vielä kerran tai 
useamminkin pääsiiman lenkin lä-
pi ennen liitoksen kiristämistä.

Liitossolmun tai lenkkiliitoksen 
sijasta pääsiiman ja perukkeen vä-
liin voi sitoa myös leikarin tai pienen 
renkaan, jolloin liitos on yhtä vahva 
kuin renkaan kiinnittämiseen käy-
tetty solmu. Vähiten heittoa hait-
taava on perhokalastajien käyttämä 
perukerengas (tippet ring).

Solmujuttuja  
Erä-lehdessä

Erä 6–2005, Kalastussolmut osa 
1: Pettääkö solmu, karkaako 
kala? Aiheena leikarisolmut, 
joista esiteltyinä avomerisol-
mu, clinch, J-solmu, Jansikin 
erikoinen, Palomar, Pitzen, 
Savo-solmu, unisolmu ja vie-
hesolmu.

 ERÄ 11–2005, Kalastussolmut 
osa 2: Lenkkisolmussa viehe 
ui kalastavasti. Aineena lenk-
kisolmut, joista esiteltyinä Mi-
ni-Bimini, hämähäkkisolmu, 
kahdeksikko, kirurginsilmuk-
ka, Louhi-solmu, onkisilmukka, 
puoliverisilmukka, Rapala-sol-
mu, Saimaa-solmu, vaappusol-
mu ja Yö-solmu.

Yksisäiesiima toiseen  
yksisäiesiimaan

 Keskenään saman paksuisten 
pehmeähköjen yksisäiesiimojen 
sitomiseen voi käyttää lähes mitä 
tahansa tuttua liitossolmua, kuten 
veri-, uni- tai kirurginsolmua. Lii-
toksen kylkiäisenä syntyy samalla 
myös sivuperuke, kun solmusta 
ulos törröttävä irtopää jätetään 
leikkaamatta lyhyeksi.

Kovien yksisäiesiimojen, kuten 
fluorihiilisiimojen, liittäminen toi-
siinsa ja pehmeämpiin siimoihin 
vaatii jo enemmän huomiota, sil-
lä tavanomaisten solmujen kestä-
vyys voi olla noin 25% heikompi 
kuin solmuttoman siiman. 

Solmua kiristettäessä on oltava 
erityisen huolellinen, että se liukuu 
kunnolla kiinni asti. Kiristettäessä 
harakanpesäksi jäänyt solmu on 
susi jo syntyessään. Silloin siima-

kierrosten vähentäminen voi olla rat-
kaisu ongelmaan.

Esimerkiksi unisolmulle sopiva mää-
rä siimakierroksia on 3–7 monofiilin 
paksuudesta riippuen. Paksuille vähem-
män, ohuille enemmän.

Yksisäiesiima kuitusiimaan

Solmun on oltava mahdollisimman 
vahva ja samalla niin pieni, että se ei 
haittaa siiman kulkua vaparenkaissa. 
Valitettavasti ”joka paikan kalastus-
solmu” eli uni ei ole välttämättä paras 
ratkaisu, jos samaa solmua käytetään 
myös vieheen kiinnittämiseen peruk-
keeseen. Silloin käy usein niin, että sii-
ma katkeaa pakon edessä liitoksesta 
eikä vieheen solmusta.

Jos perukemateriaali on selvästi pak-
sumpaa kuin punottu, kannattaa harki-
ta vaikkapa Slim Beauty -solmua, joka 
ei ole niin vaikea oppia kuin luulisi. Si-
dontaohjeen löydät tästä juttupaketista. 
Toinen harkinnan arvoinen on meriper-

hokalastajien käyttämä GT-solmu. 
Myös huolella tehtyä varmistettua 
verisolmua kannattaa harkita.

Punottu punottuun

Koska kuitusiimat ovat kalliita, ku-
lunutta siimaa ei kannata vaihtaa 
kokonaan, vaan edullisinta on pois-
taa kelalta vanhaa siimaa vähän yli 
heittopituuden verran ja liittää sen 
tilalle tuoretta. Kelan pohjalla au-
ringolta ja kaikelta muultakin suo-
jassa ollut siima on todennäköisesti 
lähes uuden veroista, joten se kan-
nattaa jättää paikalleen.

Liittämiseen riittää yleensä tuttu 
unisolmu.

Puruperuke heittosiimaan

Jos perukemateriaali on solmitta-
va, voi kokeilla Slim Beauty -sol-
mun versiota, jossa perukkeeseen 
tehdään tavallinen kahdeksik-
kosolmu.

Suositeltavat liitossolmut

Easy2Hook on koukku-uutuus, johon siima kiinnitetään ilman  
solmua vähän samalla periaatteella kuin solmuttomaan viehelukkoon. 
Lisätietoja: Wake Fishing Ltd, puh. 045 138 1857, www.easy-2-hook.com meniä erilaisia liitosolmuja kokeil-

tavaksi saatuihin uutuussiimoihin. 
Samalla saimme tietoa siimojen 
ominaisuuksista, kuten vetolujuu-
desta, solmunkestävyydestä ja kä-
siteltävyydestä.

Niistä tarkemmin oheisessa tie-
tolaatikossa ”Suositeltavat liitos-
solmut”.

Varsinaisen liitossolmun sijasta 
voi siimat liittää toisiinsa muullakin 
tavoin. Eräs menetelmä on tehdä 
kummankin siiman päähän lenk-
kisolmu (ERÄ 11–2005) ja pujottaa 
sitten lenkit sisäkkäin. Esimerkiksi 
Bimini Twist -lenkkisolmun avulla 
siiman vetolujuuden voi hyödyntää 
parhaimmillaan sataprosenttisesti.

Muovilla päällystettyyn vaijeripe-
rukkeeseen voi tehdä vahvan lenkin 
sulattamalla rinnakkain kierrettyjen 
siimojen päällysmuovit yhteen.

Ohut kuitusiima ja fluorihii-
liperuke auttoivat tämän mahti 
ahvenen saamisessa.
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naulasolmu. Niihin saatamme pa-
lata joskus myöhemmin.

Vaikka solmutestiimme satsattiin 
kymmeniä työpäiviä, joiden aika-
na mitattiin yli kahden tuhannen 
solmun vetolujuus, jää jäljelle vielä 
melkoisesti jossiteltavaa. Solmujen 
pitävyys ja kestävyys riippuvat nä-
et monesta tekijästä, joista kaikkia 
ei voi rajallisessa ajassa täysin huo-
mioida.

Tuloksiin vaikuttavia syitä ovat 
sitomiseen liittyvien seikkojen li-
säksi muun muassa olosuhteet ja 
se toinen siima, johon siima liite-

Esittelyjen yhteyteen on lisätty 
solmun mahdollisia muita nimiä, 
mm. englanninkieliset nimet, jotta 
niitä voi käyttää lisätietoja haettaes-
sa. Internetistä löytää valtavasti laa-
dultaan vaihtelevia sivuja, joilla on 
myös animaatioita ja videoita. Hyviä 
hakusanoja ovat esimerkiksi ”fishing 
knots” ja ”animated knots”.

Solmun kestävyydelle antamam-
me arvosana riippuu siitä. kuinka 
monta prosenttia siiman mitatus-
ta vetolujuudesta se kestää. Arvo-
sanojen raja-arvot: kiitettävä 90%, 
hyvä 80%, tyydyttävä 70%, välttä-
vä 60%, heikko 50% tai alle. Luku 
on pyöristetty lähimpään viiteen 
prosenttiin.

Joukosta puuttuu muutama 
tunnettu ja paljon käytetty solmu, 
kuten esimerkiksi perhosiimaan 
peruketta liitettäessä käytettävä 

tään. Solmu, joka toimii kahdella 
tietyllä siimalla, voi sortua jo pel-
kästään siihen, että siimoista toisen 
paksuutta vaihdetaan.

Tämän tosiasian valossa on lähes 
mahdotonta julistaa mitään sol-
mua ehdottomasti parhaaksi edes 
tietyille siimatyypeille, yleiskäytös-
tä puhumattakaan.

Mainitut varaukset mielessä toi-
votan lukijalle antoisaa löytöretkeä 
liitossolmujen maailmaan. Toivot-
tavasti sen varrelta löytyy jotakin 
hyödyllistä opittavaa tai ainakin ih-
meteltävää.

Kymmenien tätä juttua varten kokeiltujen liitos-
solmujen joukosta valitsimme perusteellisempaan 
tutkimukseen yhdeksän eri siimayhdistelmille  
sopivaa solmua. Monille tuttujen solmujen  
lisäksi mukana on myös nykyaikaisille siimoille 
suunniteltuja uusia solmuja.

ARI MANNINEN

Laiha kaunotar  
ja muita  
liitossolmuja

SOLMU 
OPAS

Albrightsolmu
Muita nimiä: Albright knot.

Käytetään etenkin perhokalastukses-
sa liitettäessä heitto- tai juoksusiimaa 
puolalla olevaan pohjasiimaan. So-
veltuu hyvin myös eri paksuisten yk-
sisäiesiimojen liittämiseen toisiinsa ja 
yksisäiesiiman liittämiseen sitä ohuem-
paan kuitusiimaan.

Sidonta: Aseta paksumpi siima kak-
sinkerroin 5–10 cm matkalta ja tuo 
ohuemman siiman pää muodostuvan 
silmukan kautta. Kierrä ohuempaa sii-
maa 8–10 kertaa tiiviinä vierekkäisinä 
kierroksina paksumman siimalenkin 
ympärille silmukkaa kohti. Vie irtopää 
paksun siiman päässä olevan silmukan 
läpi samalta puolelta kuin ohuempi 
siima vietiin alussa. Kostuta ja kiristä 
tasaisesti jokaisesta neljästä siimasta 
vetämällä. Leikkaa irtopäät lyhyiksi. Var-
mista halutessasi tekemällä ohuemman 
siiman irtopäällä pääsiiman ympärille 
pari kierrosta kohti solmua.

Pitävyys: Hyvä. Liukkailla siimoil-
la voi esiintyä luistoa, jonka saa kuriin 
tekemällä enemmän siimakierroksia 
ja varmistamalla solmun. Jos monofii-
li pyrkii yhä luistamaan, voi punottua 
kiertää ensin monofiilin ympärille en-
nen varsinaisen Albright-solmun sito-
mista.

Kestävyys: Keskimäärin hyvä 79%. 
Kiitettävä liitettäessä pehmeähköjä 
kuitusiimoja suunnilleen yhtä vahvoi-
hin monofiileihin. Karhea kuitusiima voi 
leikata monofiilin pinnan, jolloin solmu 
on heikompi. Kuitu- ja fluorihiilisiimo-
jen liitoksissa hyvä. Järkyttävän heikko 
karhean Spinlinen ja ohuen FlexiPlusin 
liitoksessa.



S I I M A O P A S  E R Ä  5 – 2 0 0 9 61

GT-solmu
Muita nimiä: Jap(anilainen) GT-solmu, 
GT knot.

Uutuus, joka kuuluu ns. kitkasolmu-
jen ryhmään. Lienee nimetty Giant Tre-
vallyn eli jättipiikkimakrillin mukaan, jo-
ka on yksi voimakkaimmista lämpimien 
merien urheilukaloista. Parhaimmillaan 
solmun murtolujuudesta 90% on kui-
tusiimaan tehdyn punoksen varassa ja 
loput 10% perukkeessa olevan solmun 
vastuulla. Solmun voi sitoa monella 
eri tavalla. Soveltuu parhaiten paksun 
perukesiiman sitomiseen sitä selvästi 
ohuempaan kuitusiimaan.

Sidonta: Aseta kuitusiima kaksin-
kerroin noin 20 cm matkalta. Tuo mo-
nofiilin irtopää kuitusiimalenkin sisään 
ja tee sillä 10 mahdollisimman tiuk-
kaa kahdeksikkoa kuitusiiman haaro-
jen ympärille. Näpräilyä voi helpottaa 
nipistämällä siimat yhteen esimerkik-
si pyykkipojalla ja pitämällä punottua 
pääsiimaa tiukalla. Purista kuitusiima 
ja sen irtopää vierekkäin ja tee mono-
fiilin irtopäällä kolminkertainen unisol-
mu niiden ympärille. Kiristä unisolmu 
lähes kiinni, kostuta perusteellisesti ja 
kiristä koko solmu mahdollisimman 
tiukaksi säännölliseksi paketiksi. Kiristä 
tarvittaessa irtopäistä pihdeillä. Leikkaa 
irtopäät lyhyiksi.

Pitävyys: Hyvä, mutta monofiilin 
unisolmu on kiristettävä huolella.

Kestävyys: Tutkituilla siimoilla kes-
kimäärin hyvä 81%, mutta odotimme 
hieman parempaa. Kiitettävä Shock 
Leaderin, FlexiPlusin, Strongin, DuraFle-
xin liitoksissa punottuihin, välttävä fluo-
rihiilisiimoissa. 

J-solmu
Muita nimiä: Stren-solmu, kaksoiskah-
deksikko, heittoköydensolmu, J-knot.

Monien mielestä yksi parhaista lii-
tossolmuista punotun siiman ja mo-
nofiiliperukkeen välille. Muutamien 
siimanvalmistajien suosittelema. Help-
po sitoa.

Sidonta: Aseta liitettävät siimat rin-
nakkain noin 20 cm matkalta. Käsittele 
siimoja rinnakkain ja tee tavallinen väljä 
umpisolmu. Älä kiristä vielä vaan jatka 
pujottamalla punotun siiman irtopää ja 
peruke vuorotellen lenkin alta ja pääl-
tä niin, että lenkin sisään syntyy kaksi 
kahdeksikkoa. Kiristä hyvin kostutettu 
solmu vetämällä yhtä aikaa jokaisesta 
neljästä siimasta. Käytä irtopäiden ki-
ristämiseen tarvittaessa pihtejä.

Pitävyys: Erinomainen huolella ki-
ristettynä.

Kestävyys: Tasaisen hyvä 82% ja luo-
tettava lähes kaikilla siimayhdistelmillä. 
Myös fluorihiilisiimoilla päästiin kunnon 
arvoihin. Parhaimmillaan (esim. Fast ja 
Flexiplus) jopa kiitettävä. 
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Kirurginsolmu
Muita nimiä: Kolminkertainen umpisol-
mu, vesisolmu, Cove knot, Surgeon’s 
join.

Varsinkin perhokalastajat käyttävät 
tätä yhdistäessään perukkeen osia toi-
siinsa. Irtopään voi jättää myös sivu-
perukkeeksi. Erittäin yksikertainen ja 
helppo sitoa. 

Sidonta: Aseta pääsiiman ja pe-
rukkeen päät rinnakkain noin 15 cm 
matkalta ja tee niihin kolminkertainen 
umpisolmu. Sidottaessa monofilament-
teja toisiinsa riittää usein kaksinkertai-
nen solmu. Tartu solmun kummaltakin 
puolelta molempiin siimoihin, kostuta 
ja kiristä tasaisesti. Huolehdi, että sii-
makierrokset asettuvat tasaisesti. Kiris-
tä tarvittaessa irtopäistä pihdeillä. Trim-
maa irtopäät lyhyiksi.

Pitävyys: Hyvä. Jos luistoa esiintyy, 
voi ohuempaa siimaa kiertää ennen 
varsinaista solmua paksumman ym-
pärille.

Kestävyys: Lähes kaikilla siimayhdis-
telmillä tasaisen välttävä 70%. Muista 
poiketen kiitettävä Shock Leaderin lii-
toksissa ja hyvä TruBraidin ja DuraFle-
xin välillä.

Pitzensolmu
Muita nimiä: San Diego Jam-, Ichabod- 
ja hirttosolmu, Pitzen knot.

Rapakon takana suosittu leikarisol-
mu, jota monikaan ei ole älynnyt käyt-
tää liitossolmuna. Uni- ja verisolmua 
helpompi ja nopeampi sitoa monen-
laisiin siimoihin.

Sidonta: Aseta liitettävät siimat rin-
nakkain noin 20 cm matkalla. Tee solmu 
ensin vasemmalle osoittavalla irtopääl-
lä. Muodosta irtopäällä lenkki ja tee sil-
lä 3–5 kierrosta toisen siiman ympäri ja 
vie irtopää lenkin läpi. Käännä ”paketti” 
toisinpäin ja tee toiseen siimaan vastaa-
va solmu. Kostuta, kiristä ja trimmaa.

Pitävyys: Erinomainen, kunhan 
muistaa tehdä ohuilla ja liukkailla kui-
tusiimoilla 4–5 kierrosta.

Kestävyys: Keskimäärin tyydyttävä 
73%, mutta melkoista hajontaa samoil-
lakin siimoilla. Kiitettävä Shock Leade-
rillä. Hyvä Tru-Braidin ja DuraFlexin sekä 
Fastin ja Strong Plusin liitoksissa. Todel-
la heikko StrikeWirellä, jolloin solmu 
murtui jo 7 kg kuormalla, vaikka siima 
kesti suorana 18,4 kg.

Slim Beauty -solmu
Solmun juuret ovat 70-luvulla, jolloin 
floridalainen kapteeni Tom Pierce kehit-
teli kevyisiin välineisiin sopivia solmu-
ja. Vuonna 1993 ammattiopas Simon 
Becker paranteli solmua edelleen ja 
siitä tuli suosittu vaihtoehto monimut-
kaisen Bimini Twistin ja avomerisolmun 
yhdistelmälle. Syntytarinaan liittyy 
myös eräs suorasanainen lempinimiä 
jakeleva nuori tarjoilijatar (http://mid-
current.com/articles/knots/becker_slim_
beauty.aspx). Solmulla voi liittää shokki- 
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tai puruperukkeen niin punottuun kuin 
toiseen monofiiliinkin.

Sidonta: Lähes kaikissa ohjeissa 
neuvotaan tekemään ensin perukkee-
seen joko kaksinkertainen umpisolmu 
tai kahdeksikkosolmu ja pujottamaan 
sitten pääsiima solmun läpi. Helpom-
pi on kuitenkin asettaa siimojen päät 
vierekkäin ja tehdä sitten perukkeeseen 
kaksinkertainen unisolmu siten, että 
pääsiima jää solmun sisälle. Varmempi 
ratkaisu on kuitenkin Stevedoren solmu 
eli kahdeksikkosolmu lisättynä puolella 
tai yhdellä ylimääräisellä siimakierrok-
sella. Joissakin ohjeissa mainittua taval-
lista yksinkertaista umpisolmua kannat-
taa varoa tässä kuin ruttoa.

Kierrä pääsiiman irtopäätä peruke-
materiaalin ympärille ensin kymmenen 
kierrosta solmusta poispäin ja sitten toi-
set kymmenen kierrosta takaisin päin 
edellisten päälle. Varmista irtopää kier-
tämällä sitä vielä pari kierrosta pelkän 
perukkeen ympärille. Kostuta ja kiristä 
tasaisesti mahdollisimman tiukkaan. 
Jos solmu ei kiristy kauniisti, tee vä-
hemmän siimankierroksia. Kiristä myös 
perukkeessa olevaa solmua esimerkiksi 
pihdeillä. Trimmaa irtopäät lyhyiksi.

Ohuen kuitusiiman voi sitoa myös 
kaksinkerroin, jolloin siimakierrosten 
määrä on puolet tavanomaisesta.

Pitävyys: Vähintään hyvä, jos kiristys 
on tehty huolella.

Kestävyys: Kokeiltujen hieman toisis-
taan poikkeavien versioiden keskiarvo eri 
siimayhdistelmillä on ”vain” 84%, mutta 
onnistuneimmat solmut kestivät lähes 
100%. Hyvä 80% myös fluorihiilisiimoilla. 
Ei ainoatakaan heikkoa yksittäistä tulosta.

Seaguarsolmu
Muita nimiä: Christopher-solmu, King 
sling knot, blood bight knot.

Yksinkertainen ja nopea solmu, joka 
on sukua monikäyttöiselle kahdeksikol-
le. Käyttökelpoinen jousto- ja purupe-
rukkeiden liittämiseen.

Sidonta: Aseta siimat rinnakkain 
noin 20 cm matkalla ja taivuta silmukak-
si. Pidä silmukkaa tiukasti sormiottees-
sa ja vie toisen käden etusormi silmuk-
kaan. Tee silmukkaan kolme kierrosta 
ja vangitse kierrokset. Vie pääsiiman 
irtopää ja peruke läpi silmukasta. Pidä 
kiinni kaikista siimoista ja anna kiertei-
den asettua luonnolliseen asentoonsa. 
Kostuta ja kiristä solmu vetämällä tasai-
sesti kaikista siimoista. Solmuun ei saa 
jäädä löysiä lenkkejä. Kiristä irtopäistä 
tarvittaessa pihdeillä. 

Pitävyys: Erinomainen.
Kestävyys: Keskimäärin tyydyttävä 

76%. Fluorihiilisiimojen liitoksissa kui-
tusiimoihin välttävä 60–70%. FlexiPlus- 
ja Strong Plus -monofiileillä hyvä, muil-
la yleensä tyydyttävä.
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Liitetyt siimat 
Extreme Braid 0,25 ja Maxima 0,40 79 76 82 67 63 77 67 64 83 73

Fast Tough 0,25 ja Bond 0,37 93 82 85 61 72 87 72 77 82 79

Fast Tough 0,25 ja Flexiplus 0,30 99 93 94 73 76 98 87 83 94 89

Fast Tough 0,25 ja Strong Plus 0,30 98 91 87 60 78 87 81 91 98 86

Fast Tough 0,25 ja Select 0,35 73 66 73 64 66 80 59 62 79 69

Strong 0,30 ja Select 0,35 81 65 88 59 75 77 70 83 91 77

Spinline 0,18 ja Flexiplus 0,30 43 98 86 66 69 77 87 56 82 74

Spinline 0,18 ja Strong Plus 0,30 66 75 68 62 74 74 67 70 71 70

Strikewire 0, 32 ja Polyvilon 0,40 68 79 78 74 59 70 79 77 78 74

Tru-Braid 0,18 ja Duraflex 0,25 77 88 79 86 81 98 69 77 93 83

Extreme Powerflex  0,30 itseensä 75 61 68 72 77 86 81 74 79 75

Strikewire 0,32 ja Shock Leader 0,47 90 100 100 95 88 94 90 90 96 94

Keskiarvo % 79 81 82 70 73 84 76 75 86 78

Liitossolmujen kestävyys prosentteina. Luvut  
on laskettu kahdesta toisiinsa liitetystä siimasta 
heikomman siiman mitatun vetolujuuden perus-
teella. Fast Tough esiintyy useassa siimaparissa 
siksi, koska se soveltui hyvin usean monofiili-
siiman liitossolmujen tutkimiseen.
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Unisolmu
Muita nimiä: Duncan-, Paragun- ja hirt-
tosolmu, Grapevine knot, Uni knot.

Monikäyttöinen ja -niminen perus-
solmu, joka soveltuu hyvin eripaksuis-
ten ja -tyyppisten siimojen liittämiseen. 
Monet aivan muina solmuina pidetyt 
solmut ovat itse asiassa vain eri tavalla 
sidottuja unisolmuja. Näistä mainitta-
koon grinner-, kalastajan-, engelsman-
nin-, kentauri- ja kaksoisnaulasolmu. 
Sidonnasta johtuen niiden kestävyys 
voi vaihdella.

Sidonta: Aseta siimat rinnakkainen 
noin 20 cm matkalta ja tee kummankin 
siiman päähän tavallinen unisolmu niin, 
että toinen siima jää solmun kierteiden 
sisään. Tee ohueen ja liukkaaseen sii-
maan vähintään 6 kierrosta, paksuun 
monofiiliin voi riittää 3–4 kierrosta.

Pitävyys: Yleensä erinomainen, jos 
siimakierroksia on tehty riittävästi.

Kestävyys: Keskimäärin tyydyttävä 
75%, mutta vaihtelu melkoista siima-
parista riippuen. Fast Toughin ja tavan-
omaisten monofiilien liitoksissa jopa 
kiitettävä, mutta Fast Toughin ja Select 
Fluorocarbonin liitoksessa vain välttä-
vä. Jostain syystä erikoisen heikko Spin-
linen ja FlexiPlusin liitoksessa.
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(Varmistettu) verisolmu
Muita nimiä: tynnyrisolmu, blood 
knot.

Kenties käytetyin liitossolmu yhdis-
tettäessä keskenään lähes saman pak-
suisia monofiilissiimoja. Suosittu myös 
perhoperukkeissa. Varmistettuna sopii 
erinomaisesti myös kuitusiiman ja mo-
nofiiliin liitokseen.

Sidonta: Aseta siimat vierekkäin 
noin 20 cm matkalta. Nipistä siimat 
keskeltä vasemman käden peukalon ja 
etusormen väliin niin, että siimat jää-
vät hieman erilleen. Kierrä ensin irto-
pää 5–7 kertaa toisen siiman ympärille 
ja vie irtopää siimojen väliin jäävän au-
kon kautta. Jos käytät kuitusiimaa, voit 
varmistaa solmun viemälle irtopään 
vielä itsensä ali, jolloin solmun puolik-
kaan voi esikiristää jo tässä vaiheessa. 
Käännä siimojen suunta päinvastaisek-
si ja tee samanlaiset kierrokset toiseen 
siimaan ja vie irtopää solmujen väliin 
jäävästä aukosta vastakkaiselta puolel-
ta edelliseen nähden. Kostuta ja kiristä 
napakkaan tiukkuuteen. Trimmaa irto-
päät lyhyiksi.

Sen sijaan, että kierrokset kierretään 
solmujen keskikohdasta ulospäin, voi 
ne tehdä myös käännetysti kohti sol-
mun keskikohtaa. Tällöin siimakier-
rokset asettuvat helpommin kauniiksi 
tynnyriksi ja solmusta tulee sirompi ja 
hieman vahvempi. Näin kannattaa teh-
dä etenkin silloin, kun liitetään toisiin-
sa kuitusiimaa ja yksisäiesiimaa. Silloin 
kuitusiimaan tehty esikiristetty solmu 
pitää huolen siitä, että monofiili kiertyy 
solmua lopullisesti kiristettäessä oikeal-
la tavalla kuitusiiman ympärille.

Pitävyys: Hyvä, kahden saman pak-
suisen monofiilin välillä erinomainen. 
Jos luistoa esiintyy, voi solmun varmis-
taa sidontaohjeessa kuvatulla tavalla.

Kestävyys: Keskimäärin hyvä 86%. 
Varmistettuna osoittautui keskiarvol-
taan testin parhaaksi liitossolmuksi. Tu-
lokset kiitettäviä tai hyviä kaikilla muilla 
siimapareilla paitsi Spinlinen ja Strong 
Plusin liitoksessa, jossa tyydyttävä. Ei 
yllättävän heikkoja tuloksia millään sii-
maparilla. Huolella sidottuna paras lii-
tossolmu fluorihiilisiimoille.
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