
0.  Keera sini-valge-oranz nurk  (pildil sini-

valge-punane, sest oranž ja punane on  mõnel 

kuubikul „vahetuses“) niii, et sinine jääks 

samasse külge, kus on sinine nurk. 

vt:  

1.  Ülemised nurgad paika 

 (NB! jälgi värve, et äärmised küljetükid sama 

värvi oleks! Nt pildil olevasse ül.musta nurka 

sobib nurgatük: sinine-kollane-punane , sest 

teised nurgad on külje värvi ära määranud.(ps. 

Endiselt on oranž ja punane mõnel vahetuses)) 

Keera alumisi kihte nii, et soovitud nurk satuks 

ühte joonisel numbritega näidatud kohta (1-5 

(3 on kuubiku alumises lküljes)) ja kasuta selle 

õigesse kohta saamiseks selle numbri  valemit. 

Nb. Hoia kuubikut front-külg sinu poole 

 

    

 

2. Ülemise rea keskmised 

Kehtib sama: jälgi, et keskmine tükk oleks 
sama  värviga, mis sama külje ül.nurgad. 

Nt. Joonisel: halli mustaga (nr 5ga) ruudule 

sobib sinise-punasega tükk. Liiguta alumisi 

kihte vajadusel, et tükk oleks mõnel 

numbrikohtadest (nr 1 on ees põhjapool) 

 

      

 

 

 

3. Et Keskmine rida paika saada, keera esmalt 

külgede keskmised tükid õigesse kohta. Nüüd 

paneme keskmised äärmised tükid paika. 

Selleks moodusta alumist rida keerates sama 

värvi  T-täht (ülalt alla kõik 3 sama värvi). Ja 

vaata, mis on selle tüki (mis T-alumise otsa 

moodustab) „põhja-poolne“ värv. Vaata, 

kummale poole T keskelt see tükk kuulub. Nt 

joonisel: Punane moodustab T-tähe (ja see 

külg on esikülg sinu poole). Oletame, et 

punase kõige alumise tüki „põhjakülje“ värv on 

kollane... ja punasest jääb kollane külg 

paremale poole. Järelikult tuleb abiks võtta 

valem: right. Kui alumine külg oleks valge 

(valge jääb joonisekuubikul punasest küljest 

vasakule poole), on vajalik valem Left. 

Kui T-tähe alumine tükk oleks hoopis punane-

roheline, siis oleks see kasutu ja kumbagi 

valemit tegema ei pea. Roheline on põhja-värv 

(sinise vastaskülg) ja seda Sa keskmisse ritta 

saada ei taha. Keera mõni teine külg esiküljeks 

ja proovi sellega T-täht moodustada. 

Kui mõni tükk on õiges kohas, aga valepidi, siis 

tee ühe kürra ükskõik kumb valem niisama 

läbi, et see sealt kätte saada. 

(ps. Endiselt on joonise punane mõnel 

kuubikul oranž) 

 

Jätka kõigi külgedega, kuni ülemised 2 rida on 

kõigil külgedel koos. 



4. Pööra kuubik ümber. Nüüd on ülemine külg 

roheline. Proovi rohelised nurgad õigetesse 

kohtadesse saada. Nad ei pea olema õigetpidi, 

vaid õiges kohas. Võimalik, et nad on seda 

juba. ehk siis nt: valge ja punasekülje 

nurgatükk peaks olema valge-punane-

roheline... kollase-punase külje nurgatükk 

kollane-punane-roheline jne. 

Võib juhtuda, et 2 nurka (või kõik neli) on 

omavahel vahetuses. Keera see külg enda 

poole ja tee valem switch 1 ja 2.  

Kui 4 nurka on vahetuses, epad valemit 

tegema vist 2 korda. 

 

 

 

5. Rohelised nurgad  õigetpidi paika: 

Pööra ette see kuubiku külg, millelt avaneb 

üks kolmest võimalikust vaatevariandist. 

   

Nb. Rohelisi on kindlasti rohkemates 

asukohtades näha, kui need joonisel, aga 

vähemalt 3 rohelist peaks samas kohas olema 

kui ühel neist variantidest. 

Tee valem: 

 

Kokku pead seda tegema ilmselet vähemalt 3, 

võimalik, et rohkem kordi. Kasuta vähemalt 

kahte erinevat algseisu kolmest.  

6. Lõpeta 2 äärt ja vii ülejäänud kaks tükki 

õigesse külge valepidi. Võimalusel alusta õiges  

küljes asuvast ruudust (võib olla valepidi) 

 

 
 

7. LAHENDA   RUUBIKU  KUUBIK! 

Kui kaks tükki õigesti paigas on, jäävad 

ülejäänud kas „H“ või „Fish“ asendisse. 

 

Tee ära vastav valem (NB! Üks valem on kahe 

rea pikkune!) 

Dedmore H: 

 

Dedmore „Fish“: 

 

*** *** *** *** *** *** 

Ja märgid ka  alusta neist: 

  - Vasak rida ühe küljepikkuse võrra a)üles b)alla 

- Keskmine rida ühe küljepikkuse võrra a)üles b)alla 

 - Parem rida ühe küljepikkuse võrra a)üles b)alla 

 - Ülemine ühe külje võrra a)paremale b)vasakule 

 - Keskmine ühe külje võrra a)paremale b)vasakule 

- Alumine ühe külje võrra a)paremale b)vasakule 

-Sinupoolne/front KÜLG ühe liigutuse  võrra 

pöörata a)vasakule b)paremale 


