
Kuva 1: Yksinkertaisimmat alkusolmut

Perustehtäviä
T 1 — Teippaa köytesi päät yhteen niin, että se köysi muodostaa ympyrän. Pyörittele se sitten
kuvan 2 solmujen muotoon. Kuvan 2 solmut ovat siis epäsolmuja eli ne ovat triviaaleja.

Kuva 2: Triviaaleja solmuja

T 2 — Opettele solmimaan apila, eli kuvan 1 solmu 31. Apila on ensimmäinen solmu, joka
tehdään kengännauhoja solmittaessa.

T 3 — Pyörittele solmimasi apila monimutkaisempaan muotoon ja piirrä siitä selkeä kuva. Kiin-
nitä huomiota yli- ja alikulkuihin.
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T 4 — Solmi kasi ja näytä, että se on ekvivalentti peilikuvansa kanssa, ks. kuva 3. Tutki myös,
onko apilakin ekvivalentti peilikuvansa kanssa, ks. kuva 4.

Kuva 3: Kasisolmun kaksi eri muotoa sekä sen peilikuva.

Kuva 4: Voiko apilan muokata peilikuvakseen?

T 5 — Solmi köydelläsi kuvan 5 solmu. Tämä solmu on kahden yksinkertaisemman solmun yh-
diste. Tunnista nämä solmut kuvan 1 taulukon avulla.

Kuva 5: Eräs yhdistesolmu

T 6 — Solmi jokin kuvan 1 solmuista, jossa on ainakin 5 risteystä. Solmujen nimissä suurempi
luku kertoo risteysten (pienimmän mahdollisen) lukumäärän.
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T 7 — Pyörittele edellisessä tehtävässä solmimasi solmu selkeästi erilaiseen muotoon ja piirrä
siitä kuva.

T 8 — Solmi köydelläsi mikä tahansa (ei turhan monimutkainen) solmu ja liitä köyden päät
lopuksi yhteen. Piirrä solmustasi selkeä kuva. Tunnista solmusi kuvan 1 avulla. Muista, että solmusi
voi olla myös jonkin kuvan 1 solmun peilikuva.
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Muutama käytännöllinen solmu

T 9 — Opettele solmimaan merimiessolmu: solmi ensin apila, ja sitten sen peilikuva, ks. kuva
6. Merimiessolmu ei aukea itsestään niin helposti kuin ämmänsolmu eli kahden apilan yhdiste.
Kengännauhoilla usein sidottava rusetti on pohjimmiltaan merimiessolmu.

Kuva 6: Merimiessolmun matemaattinen versio

T 10 — Taita köytesi kaksin kerroin ja solmi tällä kaksinkertaisella köydellä kasi. Saat kasilen-
kin, ks. kuva 7 ja ohjeet. Voit vaihtoehtoisesti kokeilla myös näiden ohjeiden solmintatapaa, jota
on käytettävä silloin, kun lenkin haluaa esim. puun ympärille. Kasilenkki on esimerkki luistamat-
tomasta silmukasta, ja sitä käytetään ainakin kiipeilyssä.

Kuva 7: Kasilenkki

T 11 — Opettele solmimaan telttasolmu, ks. kuva 8, esimerkiksi näiden ohjeiden avulla. Teltta-
solmu on esimerkki säädettävästä silmukasta – kannattaa kokeilla sen säätöominaisuuksia! Teltta-
solmua voi käyttää nimensä mukaisesti teltan narujen kiinnitykseen ja kiristämiseen.

T 12 — Jos telttasolmun päät yhdistetään kuvan 9 tavalla, saadaan matemaattinen solmu.
Mistä yksinkertaisemmista solmuista tämä solmu koostuu?
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Kuva 8: Telttasolmu Kuva 9: Matemaattinen telttasolmu.
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Haastavampia tehtäviä

T 13 — Tarkastele kuvan 1 solmuja 31, 51 ja 71. Päättele, millaisia solmut 91 ja 111 ovat ja piirrä
niistä kuvat.

T 14 — Päättele vastaavalla tavalla kuvan 1 avulla, millaisia solmut 81 ja 92 ovat ja piirrä niistä
kuvat.1

T 15 — Totea, että kuva 10 esittää epäsolmua solmimalla kyseinen solmu köydestä ja pyörittelemällä
se auki.

T 16 — Kuten edellinen, mutta kääntäen: Teippaa ensin köytesi ympyrän muotoon. Pyörittele
köytesi sitten kuvan 10 muotoon aukaisematta teippausta.

Kuva 10: Tämäkin on epäsolmu!

T 17 — Jos kasilenkin päät yhdistetään kuten kuvassa 11, saadaan matemaattinen solmu, jota
voi kutsua kasin Whiteheadin tuplaksi. Kuvassa 12 taas on esitelty apilan Whiteheadin tupla. Kek-
sitkö, millä säännöllä tällaiset tuplat muodostetaan? Muodosta jonkin taulukon 1 viiden risteyksen
solmun Whiteheadin tupla. Piirrä siitä myös kuva.

Kuva 11: Kasin Whiteheadin tupla

Kuva 12: Apilan Whitehea-
din tupla

1Vinkki: Kannattaa muokata 52 ensin hieman eri muotoon.
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T 18 — Jos solmun kuvasta käännetään jokainen ylikulku alikuluksi ja alikulku ylikuluksi, saa-
daan jonkin toisen solmun kuva. Perustele, miksi tämä uusi solmu on aina alkuperäisen solmun
peilikuva, ks. kuva 13. Huom: Kuvat eivät tietenkään ole toistensa peilikuvia, mutta ne esittävät
solmuja, jotka ovat toistensa peilikuvia. Miksi näin on?

Kuva 13: Solmu ja sen peilikuva?

T 19 — Käytä kahta köyttä ja solmi kuvan 14 avulla ystävyydensolmu. Voit käyttää näitä oh-
jeita. Yhdistä köysien päät kuvan 14 osoittamalla tavalla. Tunnista syntynyt solmu taulukon 1
avulla.

Kuva 14: Ystävyydensolmu ja sen matemaattinen versio.
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Vastauksia

� T4: Apila ei ole ekvivalentti peilikuvansa kanssa, mutta tämän tarkka todistaminen on ai-
ka vaikeaa. Onnistuu tietääkseni vasta Jonesin polynomien avulla. Tässä tehtävässä apilan
pyörittely ja epäonnistumisen havaitseminen riittää.

� T5: Solmu on apilan ja kasin yhdiste. Voidaan merkata vaikka 31#41.

� T12: Telttasolmu muodostuu apilan ja torussolmun 51 peilikuvien summasta. Voidaan mer-
kata vaikka 3̄1#5̄1.

� T13: Nämä ovat yksinkertaisimpia torussolmuja. Ne saadaan kiertämällä lankaa donitsin (eli
hienommalta nimeltään toruksen) ympärille niin, että lanka kulkee donitsin reiän läpi 3/5/7
kertaa ja samalla sen ympäri kaksi kertaa. Solmujen kuvat löytyvät Wikipediasta2. Solmun
111 kuva on siellä tosin hieman erikoinen. Jatkokysymyksenä voisi miettiä, miksei lankaa
saisi kiertää donitsin läpi esim. neljää, kuutta tai kahdeksaa kertaa ja samalla ympäri kahta
kertaa.

� T14: Nämä ovat yksinkertaisimpia kierresolmuja (twist knot, suomennos ei standardi). Ne
saadaan taittamalla köysi kaksin kerroin ja luomalla siihen kierteitä. Lopuksi tämän tuplaköyden
päät linkitetään kuten Whiteheadin tuplien tapauksessa – nämä solmut ovatkin itse asiassa
epäsolmun Whiteheadin tuplia. Solmun 81 kuva löytyy Wikipediasta3.

� T17: Whiteheadin tupla muodostetaan taittamalla lenkki kaksin kerroin ja solmimalla tällä
kaksinkertaisella lenkillä kyseinen solmu. Lopuksi lenkin kaksi päätyä linkitetään yhteen.
Kaksinkertainen köysi voi myös kiertyä itsensä ympäri kuten tehtävässä 14.

� T18: Peilikuva saadaan kääntämällä risteykset ja kiertämällä saatua solmua kolmiulottei-
sesti 180 astetta erään akselin suhteen. Voit myös kuvitella, että jompikumpi solmuista
(käännettyjen risteysten solmu tai alkuperäisen peilikuva) on tehty narusta, joka lepää la-
sipöydän päällä. Toisen diagrammin saa sitten katsomalla solmua pöydän alta.

� T19: Solmun 77 peilikuva.

2https://en.wikipedia.org/wiki/Torus_knot
3https://en.wikipedia.org/wiki/Twist_knot
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