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Pitelet käsissäsi teosta, joka sai al-
kunsa viattomasta vuoden 1978 

Vartiojohtajan käsikirjan solmusivu-
jen skannaamisesta ohjemateriaalik-
si. Siitä se ajatus sitten lähti ja kasvoi 
kattavaksi sidontaoppaaksi.

Sisältö tähän kirjaan on mukailtu tai 
suorastaan kopioitu ruskeakantisen 
Vartiojohtajan käsikirjan lisäksi seu-
raavista teoksista:

 » Clifford W. Ashley: The Ashley Book 
of Knots

 » Geoffrey Budworth: The Hamlyn 
Book of Knots

 » Suomen Partiolaiset: Reppu – opas 
seikkailijoille ja tarpojille

 » Partiowiki (http://fi.scoutwiki.org/)
 » lukuisat nimettömät Googlen kuva-
haun tulokset.

Nykyteknologia mahdollistaa kaikki-
en asioiden etäoppimisen nettivideoi-
den kautta. Tämä pätee myös solmui-
hin. Siitä syystä jokaisesta oppaan 
solmusta on annettu myös englannin-
kielinen nimi, jotta lisätiedon hake-
minen internetistä olisi  helppoa.

Tervetuloa oppimaan solmujen sala-
peräistä taitotietoa, josta on varmasti 
hyötyä ja joskus jopa hupia. Tehdään 
maailmasta parempi, yksi solmu ker-
rallaan!

Helsingissä 5. marraskuuta 2013
 

VarPo:n solmutoimikunta

psta Sakari Silmukka

JOHDANTO

Grönlanninsolmu (Carrick bend)
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SOLMUTYYPIT

Siansorkkaa voidaan käyttää esi-
merkiksi paalujen ympärillä aluet-

ta aidatessa tai kiinnitettäessä venet-
tä pollariin. Kiinnityssolmuna sitä 
pitää kuitenkin käyttää vain väliai-
kaisesti ja pitkällä tai varmistetulla 
irtopäällä.

Siansorkka voi myös olla vaikea ava-
ta raskaan kuormituksen jälkeen. Si-
ansorkkaa, kuten muitakin sorkkia 
tehtäessä on tärkeä varmistaa, että 
sitä kuormitetaan oikein, sillä muu-
toin se avautuu herkästi.

Merimiessolmu eli reivisolmu on 
jokaiselle partiolaiselle tuttu si-

dontasolmu, jota on käytetty perintei-
sesti sitomaan reivi purjeeseen. Sol-
mua voi käyttää partiohuivin lisäksi 
sitomaan paketin ympärille kierretty 
nyöri sen paikoillaan pysymisen var-
mistamiseksi. 

Merimiessolmua ei pidä käyttää kah-
den köyden yhteen liittämiseen, sillä 
se aukeaa helposti.

Jalussolmu on yleisin ja helpoin 
kytky, jolla voi sitoa yhteen kaksi 

köyttä. Kerrattuna lippusolmuna se 
käy myös kahden eripaksuisen köyden 
liittämiseen.

Paalusolmu on nopea yleissolmu, 
jonka avulla tehdään luistamaton 

silmukka köyden päähän. Paalusol-
mua on perinteisesti käytetty pelas-
tusköyden päässä.

Solmut jaetaan käyttötarkoituksensa mukaan viiteen perusryhmään: 
sorkkiin, sidontasolmuihin, kytkyihin, silmukoihin ja pidäkesolmuihin.



mutka
(bight)

polvi
(loop)

kierre
(elbow)

kiintopää
(standing end)

risteyskohta
(turn)

irtopää
(working end)
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Kahdeksikko on tavallista um-
pisolmua paksumpi ja helppo 

avata myös rasituksen jälkeen. Se on 
muutenkin helppo ja monikäyttöinen 
pidäkesolmu, jolla voi estää köyden 
liukuminen aukon läpi ja muodostaa 
kädensija tai sulkea köyden pää.

Perussolmujen jälkeen esitellään kuu-
si koristesolmua: ystävyyden solmu, 
osmonsolmu, apinannyrkki, kaksi 
kravattisolmua ja rusetti.

Myös hyödylliset risti- ja pukkiköy-
tös käydään läpi. Lopuksi käsitellään 

köysien vyyhteämis- ja päättelytapoja  
sekä esitellään kolme pujosta.

Ei ole lainkaan välttämätöntä opetel-
la kovin montaa solmua. Sadan sol-
mun tietäminen ei vielä hyödytä, ellei 
tositilanteen tullen tiedä, mitä niistä 
tulisi käyttää.

Järkevämpää onkin opetella muuta-
ma käyttökelpoinen solmu sitäkin 
perusteellisemmin. Osattava vieläpä 
nopeasti, oikein ja erehtymättä, sillä 
solmun varassa saattaa olla melkoi-
nen omaisuus, jopa ihmishenki.

Siitä syystä jokaisen partiolaisen tuli-
si ainakin osata tämän sidontaoppaan 
sivuilla 6–10 esiteltävät viisi perus-
solmua. 

SOLMUSANASTO
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KAHDEKSIKKO (FIGURE-EIGHT KNOT)

Tee köyteen kaksinkertainen polvi ja vedä irtopää viimeisimmän läpi. 
Kiristä vetämällä kiinto- ja irtopäistä.

KASILENKKI (FIGURE-EIGHT LOOP)

Kasilenkki eli kerrattu kahdeksikko silmukalla on erittäin kätevä ki-
ristymätön silmukka. Se on helppo tehdä ja tarkistaa. Kasilenkki on 
myös erittäin pitävä solmu.



1. 2. 3. 4.
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YSTÄVYYDENSOLMU (FRIENDSHIP KNOT)

 
Ystävyydensolmu eli neljän tuulen solmu (englanniksi myös esim. 
Rustler’s knot) on koristesolmu, jota jotkut partiolaiset käyttävät hui-
vissaan merimiessolmun sijaan.

Ohje

 » Leuan alle tehtynä tämä solmu on helppo oppia joko peilin kanssa tai ilman 
(kuvat 1–2).

 » Valmis solmu täytyy viimeistellä huolellisesti osa kerrallaan vetämällä tar-
vittaessa löysää pois sieltä sun täältä.

 » Neliömäinen kuvio tulee eteen (kuva 3) ja ristimäinen kuvio taakse (kuva 4).

Ystävyydensolmu on kaunis ja 
symmetrinen solmu, jota käyttä-

mällä tehdään myös koristepunoksia.

Toinen partiolainen voi ystävyyden-
osoituksenaan tehdä toiselle tämän 
solmun partiohuiviin.

Ystävyydensolmusta sanotaan, että 
sitä ei ystävyyden merkkinä saa hui-
vista myöskään purkaa pois. Ystävyydensolmu huivissa.
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APINANNYRKKI (MONKEY’S FIST)

 
Apinannyrkki toimii koristeena ja se sopii myös heittoliinan päähän 
lisäämään painoa, niin että köysi lentää paremmin ja pitemmälle, var-
sinkin jos sen sisälle laittaa pyöreän painon. Suuri apinannyrkki toimii 
myös veneen lepuuttajana.

Ohje

 » Kämmenen ympäri kiedotaan kolme pystysuoraa polvea ja näiden keskikoh-
dan ympäri kolme poikittaista polvea (kuvat 1–3).

 » Sitten lisätään vielä kolme lukitsevaa polvea (kuva 4) 90 asteen kulmassa 
ensimmäisiin nähden.

 » Solmu näyttää komeimmalta pyöreän kiven, puuhelmen tai jonkin muun ko-
van ja painavan ytimen ympärillä, joka sijoitetaan paikoilleen ennen tiuk-
kaamista (kuva 5).



1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5.
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KRAVATTISOLMUT (NECKTIE KNOTS)

 
Kravattisolmu on kiristyvä solmu. Ohuemman pään on tarkoitus liu-
kua solmun sisällä ja siten mahdollistaa kravatin säätäminen.

ENGLANTILAINEN TAPA (FOUR-IN-HAND KNOT)

Englantilainen solmu on näistä kahdesta yksinkertaisempi. Se on muo-
doltaan toispuolinen, suipompi ja kapeampi kuin ranskalainen solmu.

RANSKALAINEN TAPA (HALF-WINDSOR KNOT)

Ranskalainen kravattisolmu on englantilaista symmetrisempi. Se sopii 
kaulukseen, jonka aukko on leveä.

Solmun valinta riippuu kauluksen 
muodosta sekä solmion leveydes-

tä ja materiaalista. Yleinen virhe on 
solmia kravatin solmu liian tiukaksi. 

Useimmissa tilanteissa solmu näyttää 
paremmalta, jos se on löyhä, eli sol-
mu kiedotaan muotoonsa löysästi ja 
kiristetään vasta lopuksi.



1.

6. 7. 8. 9. 10.

2. 3. 4. 5.
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RUSETTISOLMU (BOW TIE)

 
Rusetti eli solmuke on asuste, jota käytetään yleensä muodollisen vaa-
tetuksen kanssa.

Ohje

1. Aseta rusetti siten, että ulkopuoli on päällä. Laske vasen puoli (A) hieman 
oikeaa (B) alemmaksi.

2. Siirrä A oikealle puolelle, B:n yli.
3. Kiepauta A B:n ali kaulasilmukan läpi.
4. Taita B kaksinkerroin risteyskohdan päälle.
5. Tuo A suoraan alas kohti rintaa B:n yli ja purista taitos yhteen.
6. Taita A kaksinkerroin ja purista taitos yhteen.
7. Työnnä yhteenpuristettu taitos (A) B:n takana olevan silmukan läpi.
8. Kiristä solmu vetämällä molemmista taitoksista.
9. Säädä, kunnes rusetti näyttää symmetriselta.
10. Hymyile ja ole muutenkin hurmaava herrasmies.

Rusetti on kaulan ympärille sidot-
tava kangasnauha. Se sidotaan si-

ten, että vastakkaiset päät muodosta-
vat symmetriset silmukat. Rusetti on 
usein leikattu valmiiksi muotoonsa. 
Tälloin esille jäävä osa on leveämpi 
kuin solmun alle jäävä osa.

Miehet käyttävät frakin kanssa val-
koista ja smokin kanssa mustaa tai 
smokkivyön väristä rusettia.

Arkisemman vaatetuksen kanssa sol-
muke on usein värillinen ja kangas 
kuvioitua.
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KÖYTÖKSET

Joskus on ihmetelty, miksi partiolaisen pitäisi sitoa puita yhteen nuo-
ralla, vaikka naulakin on keksitty. Eikä kilo nauloja ole sen painavampi 
repussa kuin kilo köyttä.

Näinhän tietysti on. Toisaalta köy-
den saa tilapäisen käytön jäl-

keen helpommin pois kuin naulan, ja 
köysi on helpompi käyttää uudelleen 
seuraavan tarpeen tullen. Joka paik-
kaan ei voi edes naulaa löydä, ei esim. 
kasvavaan puuhun. Usein juuri leiri-
rakennelmat ovat väliaikaisia, vain 

viikoksi rakennettuja. Kun nauloja ei 
ole käytetty, voidaan rakentelupuita 
käyttää vielä muihin tarkoituksiin.

Tavallisin köytöksenkäyttötilanne on 
se, jossa kaksi puuta pitää kiinnittää 
toisiinsa ristikkäin. Tähän tarkoituk-
seen on kaksikin köytöstä.

Ristiköytös on näennäisesti helppo 
tehdä. Siitä ei kuitenkaan tahdo 

saada kireää, ellei käytä kuvassa neu-
vottua kikkaa, jossa puut väännetään 
erilleen vasta aloituksen jälkeen.

Oikeastaan köytösten nimet ovat hä-
määviä: juuri pukin tekoon sopii pa-
remmin ristiköytös. Jos pitää tehdä 
A-pukki, sopii huippuun ristiköytös ja 
poikkipuuhun pukkiköytös.

RISTIKÖYTÖS (DIAGONAL LASHING)



1. 2. 3.
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PUKKIKÖYTÖS (SQUARE LASHING)

Jos pystysuoraan puuhun pitää 
kiinnittää vaakasuora puu, vaik-

kapa laavun harjapuu tai tuuletus-
riuku, sopii tarkoitukseen parhaiten 
pukkiköytös.

Jotta köytöksestä tulee tulee luja, se 
pitää tehdä huolellisesti kierros kier-
roksen viereen. Jokainen kierros kan-

nattaa kiristää niin tiukkaan, että 
köysi rutisee. Varsinaisen köytöksen 
jälkeen tulee vielä muutama kiristys-
kierros.

Köytös lopetetaan poikkipuuhun teh-
tävällä siansorkalla, joka pitää tehdä 
aivan köytöksen viereen kiinni, muu-
ten koko köytös löystyy.

Tukkikytkyä (Killick hitch) käytetään 
pitkien kuormien hinaamiseen. Se 
pitää hyvin karkeiden esineiden, ku-
ten tukkien ympärillä, mutta saattaa 
luistaa sileiltä puomeilta.

Tukkikytkyllä voidaan aloittaa myös 
risti- ja pukkiköytös.
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Köyden tulee olla kunnossa ja käyttövalmiina. Sen päiden tulee olla 
tavalla tai toisella käsitelty, muuten ne purkautuvat. Köysi tulee sel-
vittää ja vyyhtiä heti käytön jälkeen, sillä kun sitä seuraavan kerran 
tarvitaan, ei ehkä enää ole aikaa.

KÖYDEN VYYHTIMINEN JA KIERTOSUUNTA

Lyhyet ja ohuet köydet vyyhditään 
kyynärpään ympäri kiertämällä. 

Vähänkin pidempi köysi on muka-
vampi vyyhtiä pelkästään käsissä ja 
isot köydet maassa.

Vyyhdin oikea kiertosuunta on tärkeä, 
muuten köysi menee sekaisin vyyhdil-
tä juostessaan.

Pitempiaikaisista säilytystä varten 
tulisi vyyhti kiinnittää aina sitomalla 
se ohuella nuoralla kolmesta kohdas-
ta. Jos tällöin käytetään vetosolmuja, 
on ne helppo avata. Paksuissa köysis-
sä suositellaan aina tätä tapaa. 

Seuraavilla sivuilla on esiteltty muu-
tamia eri tapoja köyden vyyhtimiseksi 
ja vyyhdin kiinnittämiseksi.



1. 2. 3.

1. 2. 3.
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ALPPIVYYHTI (MOUNTAINEER’S COIL)

 
Alppivyyhti on vahva, varma ja vakaa. Solmu on myös helposti ja no-
peasti avattavissa, joten se soveltuu esimerkiksi kalliokiipeilyyn, jossa 
hädän sattuessa köyden pitää olla käsillä. Kiipeilijät käyttävätkin sol-
mua juuri sen nopean avattavuuden vuoksi.

KAHDEKSIKKOVYYHTI (FIGURE-EIGHT COIL)

Kahdeksikkovyyhti on helppo ja nopea tapa vyyhtiä köysi. Tästä syys-
tä se on kauppiaiden suosiossa. Seuraavalla sivulla esitettävä perhos-
vyyhti on sovellettu kahdeksikko, jolla voidaan vyyhtiä isokin köysi 
selkään kiinnitettäväksi.
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PERHOSVYYHTI (BUTTERFLY COIL)

 
Perhosvyyhtiä kutsutaan englanniksi myös nimellä backpacker’s coil. 
Sitä käytetään köysien säilyttämiseen tai kuljettamiseen. Jättämällä 
ohjeiden mukaisesti köyden päät riittävän pitkiksi, vyyhden voi kiin-
nittää suoraan selkään tai reppuun.
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Silmäpujoksen aloitus, vasemmalla oikein, oikealla väärin.
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SILMÄPUJONTA (EYE SPLICE)

 
Silmäpujoksella saadaan kierretyn köyden päähän kiinteä silmukka. 
Silmäpujos voidaan tehdä 3-, 4- tai 6-säikeiseen köyteen. Tässä käsitel-
lään 3-säikeistä. Harjoitusköydeksi sopii sisal- tai juutti-köysi, jonka 
ympärysmitta on 1 1/4 tuumaa (läpimitta siis n. 10 mm).

Aloitus

Köyden päästä puretaan säikeitä 
neljä kierrosta. Puretaan varo-

vasti, etteivät säikeet hajoa. Puretun 
kohdan rajalle kierretään teippiä tai 
tehdään rihmos, jottei köysi purkaudu 
enempää. Myös säikeiden päihin voi-
daan kiertää teippiä tai lankaa.

Taivutetaan köyteen halutun kokoi-
nen silmukka. Järjestetään säikeet 
siten, että päällimmäinen säie on 
keskellä (kuten kuvassa vasemmal-
la). Jos alimmainen säie on keskellä 
(kuten kuvassa oikealla), on tämä säie 
siirrettävä reunimmaiseksi.

Ensin otetaan käsiteltäväksi kes-
kimmäinen säie. Se pujotetaan 

köyden kiinteän osan keskimmäisen 
säikeen alitse. Pujotus tehdään oikeal-
ta vasemmalle, köyden kiertosuuntaa 
vastaan eli itsestä poispäin.



 ”Täyden kierroksen 
päätteksi, kiristetään 
säikeitä vasemmalle.” 
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Seuraavana on vuorossa oikeanpuo-
leinen säie. Se pujotetaan köyden 

kiinteän osan oikeanpuoleisen säikeen 
alitse. Pujotussuunta on sama kuin 
äsken, siis itsestä poispäin. Ennen 
tätä pujotusta kuitenkin kierretään 
säiettä puoli kierrosta tiukempaan.

Viimeisenä pujotetaan vasemman-
puoleinen säie köyden kiinteän 

osan vasemman puoleisen säikeen 
alitse. Tämäkin pujotus tehdään köy-
den kiertosuuntaa vastaan.

Ennen pujotusta kuitenkin säiettä 
kierretään puoli kierrosta löysem-
pään. Tällä tavoin tulevat säikeiden 
asennot luonteviksi ja pujos kauniim-
maksi.

Nyt on silmäpujoksen aloitus valmis, 
ja aloitus on koko puuhan vaikein osa. 
Pujoksen jatkaminen onkin lasten-
leikkiä aloitukseen verrattuna.

Jatko

Otetaan mikä tahansa irtosäie ja 
pujotetaan se köyden kiinteän 

osan lähimmän säikeen yli ja sitä seu-
raavan säikeen alitse.

Toistetaan sama temppu viereisellä 
irtosäikeellä ja vielä kolmannella. 
Näin tuli pleissatuksi (pujotuksi) yksi 
kierros lisää.

Aina kun yksi kierros saadaan val-
miiksi, kiristetään kaikkia säikeitä 
vasemmalle. Tarkoitus nimittäin on, 
että valmiissa pujoksessa säikeet ei-
vät kulje köyden suuntaisina vaan 
kiertävät köyden kiinteän osan kier-
tosuuntaa vastaan.

Kolmas ja neljäs kierros tehdään ihan 
samalla tavoin kuin toinenkin. Pide-
tään mielessä, että kaikki pujotukset 
tehdään itsestä poispäin, siis köyden 
kiertosuuntaa vastaan.

Koskaan ei säie kulje kahden säikeen 
yli eikä kahden säikeen ali, eikä kos-
kaan samaan rakoon mene kahta 
säiettä. Jos näin käy, pitää pujosta 
purkaa, kunnes virhe löytyy.



 ”Kun säikeet on 
katkaistu, pujosta 
ei enää missään 
tapauksessa saa 
potkia tai se hajoaa.”
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Lopetus

Pujoksen lopettamisessa on useita 
eri tapoja. Tässä esitettävä on no-

pea tehdä ja silti hyvä.

Kun jokaista säiettä on pujotettu nel-
jä kertaa, valitaan huonoin säie ja jä-
tetään se siihen. Sen oikealla puolella 
olevaa säiettä pujotetaan vielä kerran 
ja kolmatta säiettä vielä kaksi kertaa. 
Nyt ovat kaikki kolme säiettä kuvan 
osoittamalla tavalla kauniisti rivissä.

Säikeiden päät on vielä katkaistava. 
Nämä katkaistaan puukolla yksi ker-
rallaan siten, että näkyviin jää tyn-
kä, jonka pituus on suunnilleen sama 

kuin säikeen läpimitta. Jos tynkä 
katkaistaan liian lyhyeksi, viimeinen 
kierros purkautuu; liian pitkä tynkä 
taas purkautuu rumaksi tupsuksi.

PUJOSNIKSEJÄ

Samalla kun köysi taivutetaan sil-
mukalle, on sitä syytä vääntää tiu-

kempaan, muuten säikeet silmukan 
pohjassa avautuvat.

Pujoksen tekoa helpottaa teräksinen 
malspiikki tai puusta tehty pyöreän 
kiilan muotoinen pryylä. Näitä ka-
pineita käytetään säikeiden avaami-
seen, varsinkin jos pleissattava köysi 
on erityisen paksua tai erityisen tiuk-
kaan kierrettyä.  

Useimmat pleissit syntyvät kuitenkin 
parhaiten pelkkiä sormia apuna käyt-
täen.

Monet neuvovat pyörittämään val-
mista silmäpujosta jalan alla. Näin 
voidaan ehkä kohentaa muuten huo-
nosti onnistuneen pleissin ulkonäköä. 

Erityisen suositeltavaa tällainen väki-
valta ei kuitenkaan ole. Sen jälkeen 
kun säikeet on katkaistu, pujosta ei 
enää missään tapauksessa saa potkia, 
muuten se hajoaa.



 ”Ohentamisen avulla 
pujoksesta saadaan 
kauniimpi ja lujempi.”

malspiikki
(marlinspike)

veitsi
(rigger’s knife)

Entisajan merimiehen työkaluvyö.
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Ohentamisen avulla saadaan pu-
joksesta paitsi kauniimpi, myös 

lujempi. Pleissattu köysi ei suinkaan 
ole ”vähintään yhtä vahva” kuin pleis-
saamaton, kuten usein väitetään, 
vaan pujos heikentää köyden lujuutta 
20–30 %. Solmu heikentää muuten vie-
lä enemmän, jopa 60 %.

Pleissattu köysi katkeaa aina samas-
ta paikasta, nimittäin siitä, mihin 
pleissi päättyy. Juuri siinä pisteessä 
on köyden sisäinen kitka pahimmin 
häiriintinyt.

Ohentamisen tarkoitus on saada pleis-
si päättymään loivemmin, jolloin 
myös köyden rakenteelle aiheutettu 
häiriö jää vähemmän haitalliseksi.

Eräänlaista ohentamista on jo sekin 
lopetustapa, joka edellä esitettiin. 
Siinä säikeet katkaistaan porrastaen, 
jolloin saavutetaan lähes yhtä hyvä 
tulos kuin varsinaisella ohennuksella, 
mutta paljon vähemmällä vaivalla.

Varsinainen ohennus tapahtuu siten, 
että säikeestä katkaistaan kokonaisia 
säielankoja, minkä jälkeen jatketaan 
pleissausta näin ohentuneella säikeel-
lä. Katkaistavat langat valitaan siten, 

että ne jäävät piiloon pujotettavan 
säikeen alle. Työjärjestys on seuraava:

 » pujotaan 4 kierrosta
 » ohennetaan jokaisesta säikeestä 1/3
 » pujotaan 1 kierros lisää
 » ohennetaan puolet
 » pujotaan 1 kierros lisää
 » katkaistaan säikeet

 
Varsinaista ohennusta käytetään 
yleensä vain paksummissa köysissä, 
joiden läpimitta on yli 14 mm.

PUJOKSEN OHENNUS
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1Säikeiden pujottelun jälkeen vede-
tään kruunu muotoonsa ja kiriste-

tään se köyden päähän.

KRUUNUPUJONTA (BACK SPLICE)

 
Kruunu- eli päätepujosta voidaan käyttää punotun köyden päättelemi-
seksi tai koristelemiseksi. Säikeistä muodostetaan kruunu, eli jokai-
nen säie menee toisten säikeiden yli ja ali.

2Pujontaa jatketaan työntämällä 
säikeitä köyden purkamattoman 

osan säikeiden yli ja ali punoksen 
suuntaa vastaan samaan tapaan kuin 
silmäpujoksessa. Pujontaa on syytä 
toistaa kolmen kierroksen verran.

3Lopuksi pujosta voi muokata ja 
kiristellä paremman näköiseksi. 

Pujos lopetetaan samaan tapaan kuin 
silmäpujos.
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Lyhytpujos eroaa silmäpujoksesta 
vain aloituksen osalta. Oheinen 

kuva selvittää asiaa.

Vasemmanpuoleinen tapa, jossa säi-
keitä ei solmita, on yleisempi, mutta 
ehkä hiukan vaikeampi tehdä. Aloit-
taessa köysi purkautuu herkästi, tä-
hän auttaa köysien rihmaus.

Kuvassa vasemmalla pujotaan yksi 
kierros kumpaankin suuntaan ja sen 
jälkeen kiristetään pleissi varovasti 
vetämällä aina kahta vastakkaista 
säiettä kerrallaan. Tämän jälkeen jat-
ketaan pleissausta normaalisti

Kuvassa oikealla on vastakkaiset säi-
keet solmittu yhteen käyttämällä um-
pisolmua. On vain huomattava, että 
solmut tehdään samansuuntaisiksi 
kuin kuvassa, siis vasenkierteisiksi 
(kun köysi on oikeakierteinen).

Kaikki kolme solmua kiristetään yhtä 
tiukkaan ja pleissi jatkuu tavalliseen 
tapaan. Valmiissa pleississä ei solmu-
ja huomaa lainkaan.

Lyhytpleissi lopetetaan samalla ta-
voin kuin edellä on silmäpleississä 
neuvottu, siis joko porrastamalla tai 
ohentamalla.

LYHYTPUJONTA (SHORT SPLICE)

 
Lyhytpujosta käytetään kahden köyden pysyvään yhdistämiseen.
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