Welkom bij het Tat It And See spel 2018.
Voor degene die al eerder mee deden goed je terug te zien. Voor de nieuwe deelnemers goed
jullie te zien veel plezier met het spel.
Het spel bestaat uit een gloednieuw patroon dat ik heb opgesplitst in kleine deeltjes die ik om
de paar dagen bekend maak.
Dat geeft je de kans om het deeltje te knopen waar ter wereld je ook bent en of je nu werkt,
gepensioneerd bent, of voor kleine kinderen zorgt.
Iedere keer zijn er maar enkele deeltjes van het patroon om te knopen en je kunt altijd
wachten totdat je tijd hebt. En de lol is dat je niet weet wat je maakt. Zoals gewoonlijk hoef
je niet in te schrijven om mee te doen ik houd geen lijstje bij alleen nummer ik het laatste
plaatje als het binnenkomt.
om het spel interessanter te maken vraag ik wel om fotootjes van de vooruitgang van je werk
te sturen en commentaar te leveren van wat dan ook.
Gokjes, wat het wordt zijn ook altijd welkom. Dit is niet verplicht maar het geeft wel een
hoop lol aan alle deelnemers. Ik zet dit alles nml op de speciale site Tat It And See De URL
is:
http://tatitandsee.blogspot.nl/
Persoonlijke gegevens worden niet gepubliceerd op het blog, maar wil je ook niet dat je naam
bij je foto komt, geen punt laat het me weten en stuur telkens je foto in met een bijnaam
zodat ik weet dat ik die bijnaam bij de foto zet.
Wil je de deelnemers laten weten dat je zelf ook een blog hebt, geef het aan me door en ik
zet het op de TIAS blog
Al degene die de basis knopen kent : ring, boog en splitring moet in staat zijn om het patroon
te knopen.
Ik ben ten alle tijden beschikbaar om te helpen behalve tijdens mijn nachtslaap.
Voor deze TIAS heb je een gedeelte van een bol garen maat 20 (gevarieerd garen werkt heel
goed) 2 spoeltjes en 2 kraaltjes maat 10 of 11
Om de maat van je kraaltjes te meten rijg je de kraaltjes op een draad 11 kraaltjes op een
inch (2,5 cm ) is maat 11 hetzelfde geldt voor maat 10
Een contrasterende draad is nodig aan het eind van het patroon, maar je hoort wel wat je
nodig hebt als je zover bent. Er is slechts een kleine hoeveelheid
nodig
De twee spoeltjes worden OOD (ononderbroken draad) gewikkeld
De gemakkelijkste manier is: rijg de 2 kraaltjes aan de bal draad en wikkel 4,5 yard ( 4,5
meter) op spoel 1. Daarna haal je 3,5 yard (3,5 meter) van de bal af.
En wikkel deze op spoel 2.
Voordat je begint zorg je ervoor dat de kraaltjes op spoel 2 zitten.
het is misschien een goed idee om de kraaltjes bijna aan het begin van de draad houden
omdat je pas aan het eind de kraaltjes gebruikt.
Er zijn twee delen in deze TIAS wat nodig is voor deel 2 wordt je later verteld
Een heel gezellige TIAS voor jullie allemaal
Laat de lol maar beginnen we starten:

