
TIAS 2022 Bevezető 

Üdvözöllek az idei TIAS 2022 játékban.  

Üdvözlöm újra azokat, akik már játszo?ak, és azokat is, akiknek új ez a játék – jól fogunk 
szórakozni. 
  
A játék egy vadonatúj minta, amit apró részekre bonto?am és néhány naponta adok meg. Ez 
lehetővé teszi, hogy a világ bármely pontján elkészítsd az egyes részeket a?ól függetlenül, hogy 
dolgozol, nyugdíjas vagy, vagy kisgyermeked van. 
Minden alkalommal csak a minta néhány elemét adom meg, és bármikor abbahagyhatod, ha 
szeretnéd. Majdnem elfelejte?em szólni: jó móka, hogy nem tudod előre, mit készítessz! Ezért 
hívják „The Tat It And See” (TIAS) –nak – (Készítsd és nézd) 
  

Szokás szerint nem kell jelentkezni a részvételhez, és nem tartom nyilván, hogy hányan vesznek 
részt benne, kivéve az utolsó rész utolsó képeinek számozását.  
Idén a technikák, amelyekkel találkozni fogsz: 
- oszto? gyűrű (Split Rings) 
- gyöngy a pikóra (Adding a bead to a picot) 
- gyűrű a gyűrűn (SCMR) 
- rögzítő csomó (Lock Join) 
  

A játék érdekesebbé tétele érdekében megkérlek benneteket, hogy küldjetek kommenteket, 
képeket a munkátokról és bármi másról, ami eszetekbe jut a játék során. A találgatásokat is 
mindig szívesen fogadom. Ez ismét nem „kötelező”, de valóban mindenki számára növeli az 
élvezetet! A képeket és megjegyzéseket feltöltöm a Tat It And See blogra, amely i? található. 
Kérlek jelezd, ha nem szeretnél valamit nyilvánossá tenni, és nem fogom. Ha szeretnéd, anonim 
maradhatsz. Ebben az esetben, küldj nekem egy kitalált nevet a képeidhez és megjegyzéseidhez. 
Tölthetsz fel linkeket a blogodba, ha szeretnéd, hogy az emberek lássák a TIAS-odat, de tudasd 
velem, amikor közzéteszed, hogy hozzáadhassam a TIAS blog linkjét!  

Ha posztolod a Facebookon, ne feledd, hogy valószínűleg nem fogom látni a bejegyzésedet, 
ezért kérlek küldd el nekem is. Nem mindenki van a Facebookon, vagy látogatja gyakran. Az én 
email címem: lovetotat@gmail.com 

Bármilyen más nyelvhez a Google fordítót használom, ezért ne haragudj, ha „értelmetlen”.  
A mintát a szokásos szöveg- és diagramsalusomban írom - lásd a példákat a weboldalamon. 

Mindig készen állok segíteni – kivéve alvásidőben.  

Az idei TIAS-hoz egy 20-as gombócra, 2 hajócskára és egy kb. 9-es méretű gyöngyre lesz 
szükséged.  

Az 1. napon a kezdéshez:  
4½ yardot (4m 12 cm) tekerj fel az első hajócskára (Sh1), tekerj le további 5½ yardot (4m 60 cm) 
a gombócról, és tekerd fel a 2. hajócskára (Sh2) (ez a CTM – „folytatásos technika”).  

Boldog TIAS-t mindenkinek!!  
  

Kezdődjön a móka –2022. január 12-én, szerdán kezdünk.  

Fordíto'a: Sándor Zsuzsa  

http://tatitandsee.blogspot.com/
mailto:lovetotat@gmail.com
http://www.janeeborall.freeservers.com/



