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Kalastajan ei tarvitse opetella kaikkia mahdollisia solmuja, vaan muutamalla hyvällä yleissolmulla pärjää monissa tilanteissa. Yksi parhaista yleissolmuista on unisolmu, joka on helppo
tehdä ja se on varsin monipuolinen solmu. Unisolmulla voi solmia siiman vieheeseen, koukun
silmään ja morrin koukun varteen. Sama solmu käy tuplaunisolmuna myös siimojen liittämiseen
toisiinsa. Unisolmusta voi tehdä myös luistavan avoimen lenkkisolmun. Eli yhdellä solmulla
tulee toimeen melkein kaikissa tilanteissa. Unisolmun vetolujuus on parhaasta päästä kaikilla
siimatyypeillä ja se soveltuu myös liukkaille kuitu- ja fluorocarbon-siimoille. Muita hyvin suosittuja solmuja ovat palomar, perfection loop, Rapala lenkkisolmu, verisolmu, kirurgin solmu,
kirurgin silmukka, kahdeksikkosolmu ja perhokalastuksen erikoissolmut neulasolmu ja Albright-solmu.
Liitettäessä yhteen erivahvuisia siimoja tulee kiinnittää huomiota siimojen paksuuteen. Liian
suuri ero yhteen solmittavien siimojen paksuudessa aiheuttaa hyvienkin solmujen auki luistamista ja siiman vetolujuuden heikentymistä. Eri materiaalit ja siimamerkit käyttäytyvät tässä
suhteessa hieman toisistaan poiketen. Maksimissaan noin 10-20 prosentin ero paksuudessa
on yleensä sopiva yleisohje. Mitä ohuempia siimoja yhdistellään, sitä pienempi ero saa olla. Perinteisten perhosiimojen liitoksiin käytetään erikoissolmuja.
Muista aina solmuja tehdessäsi
kostuttaa siima ennen solmun kiristämistä. Solmun kiristäminen kuivana heikentää merkittävästi vetolujuutta.
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Unisolmu vieheiden, leikareiden ja erilaisten viehelukkojen tms. kiinnittämiseen
kaikkeen kalastukseen. Sopii myös puolanakselisolmuksi siiman solmimiseen
kiinni kelaan.
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Tuplaunisolmu siimojen liittämiseen toisiinsa.
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Unisolmu silmättömän koukun solmimiseen.
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Unisolmu reiällisen morrin solmimiseen.
Liukumaton Rapala lenkkisolmu vieheiden ja
koukkujen kiinnittämiseen. Avoin lenkkisolmu
antaa vieheelle vapaata liikkumatilaa.

Palomar-solmu koukun tai vieheen kiinteään
solmimiseen. Sopii myös kuitusiimoille.

Perfection loop liukumaton lenkkisolmu perukkeen päätylenkiksi ongintaan ja perhokalastuksen.

Verisolmu siimojen liittämiseen toisiinsa. Voidaan käyttää myös sivuperukkeen solmuna.

Kirurgin solmu. Sopii sivuperukkeen
tekemiseen ja siimojen yhdistämiseen. Suosittu perukesolmuna perhokalastuksessa.
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Kirurgin silmukka. Liukumaton hyvin yksinkertainen lenkkisolmu perukkeen päätylenkiksi tai pienten koukkujen ja perhojen kiinnitykseen.
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Neulasolmu sopii perinteisen perhosiiman ja perukkeen liittämiseen toisiinsa.
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Albright-solmu sopii perinteisen perhosiiman ja
pohjasiiman liittämiseen toisiinsa.
Punainen on paksumpi siima.
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Kahdeksikko-solmu perukkeisiin ja siimojen yhdistämiseen.
Kahden kiinteän lenkkisolmun liittämiseen toisiinsa. Suosittu
perukesolmu esimerkiksi ongintaan ja perhokalastukseen.

