
Wprowadzenie do Tat It And See 2022 
Witamy w tegorocznej grze TIAS 2022. 
Do tych z Was, którzy byli już wcześniej zaangażowani – witajcie ponownie. Do tych z was, 
którzy są nowi w tej grze – miło Cię widzieć, witaj w zabawie. 
Gra to zupełnie nowy wzór, który podzieliłam na małe kawałki i publikuję co kilka dni. 
Dzięki temu, możesz ukończyć każdą część w dowolnym miejscu na świecie i niezależnie 
od tego, czy pracujesz, jesteś na emeryturze, czy opiekujesz się małymi dziećmi!! 
Będzie to tylko kilka elementów wzoru do wykonania za każdym razem i zawsze możesz 
odłożyć do zrobienia w dowolnym momencie. Och, zabawne jest to, że nie wiesz, co 
robisz!!! Prawie zapomniałam Ci to powiedzieć. Dlatego nazywa się „The Tat It And See” 
(TIAS). 
Jak zwykle nie jest wymagana rejestracja, aby wziąć udział i nie prowadzę rejestru, ile 
osób uczestniczy, z wyjątkiem numeracji ostatecznych zdjęć, w ostatniej części. 
W tym roku techniki, z którymi się spotkasz, to zwykłe kółeczka dzielone (SR), dodawanie 
koralika na pikotce, pozorne kółeczko/łuk zamknięty w kółeczko (SCMR) i łuczki blokujące 
(lock chains). 
Aby gra była ciekawsza, proszę o przesyłanie komentarzy, zdjęć, w trakcie pracy  i 
wszystko inne, o czym możesz pomyśleć podczas zabawy. Domysły co to będzie, są 
zawsze mile widziane. 
To znowu nie jest „obowiązkowe”, ale naprawdę przyczynia się do dobrej zabawy dla 
wszystkich! Będę dodawać zdjęcia i komentarze na blogu Tat It And See, który znajduje się 
tutaj. Wszelkie prywatne komentarze zostaną usunięte z bloga, ale daj mi znać, jeśli jest 
coś, czego nie chcesz publikować !!! 
Anonimowość jest szanowana, jeśli tego sobie życzysz. W takim przypadku po prostu 
wyślij mi swoje „wymyślone” imię, z każdym zdjęciem i komentarzem. Jeśli chcesz, 
możesz również przesłać link do swojego bloga, aby ludzie mogli odwiedzać Twój TIAS, 
ale musisz mnie powiadomić, abym mogła dodać link do Twojego bloga z TIAS! 
Jeśli publikujesz na Facebooku, pamiętaj, że prawdopodobnie nie odbiorę Twojego posta, 
więc proszę, o przesłanie go do mnie. Nie każdy jest na Facebooku lub często go 
odwiedza. Mój adres e-mail to lovetotat@gmail.com 
Używam Tłumacza Google do wszystkich tekstów w innych językach, więc proszę o 
cierpliwość do mnie, jeśli coś nie będzie "całkowicie" zrozumiałe !!! 
Wzór zostanie napisany w moim zwykłym stylu, z tekstem i diagramami - zobacz przykłady 
tutaj na mojej stronie. 
Będę dostępna, aby służyć pomocą przez cały czas – z wyjątkiem godzin snu. 
Na tegoroczny TIAS potrzebujesz nici w rozmiarze 20, 2 czółenka i koralik w rozmiarze 9 (z 
grubsza). 

Aby rozpocząć dzień 1 
nawiń 4½ jarda (= 4,11 metra) na Sh1 (czółenko pierwsze), odwiń kolejne 5½ jarda (= 5,03 
metra) z kłębka i nawiń na Sh2 (czółenko drugie),  bez odcinania nitki (CTM- Continous 
Thread Method). 
Szczęśliwy TIAS dla wszystkich!! 
Rozpocznij zabawę – data rozpoczęcia to środa 12 stycznia 2022 r. 
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