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Introduktion till Tat It And See 2022

Välkommen till årets TIAS 2022.
Till er som har varit med och lekt tidigare – välkomna tillbaka. Till er som är nya – det
är kul att se er, välkomna till det roliga.
Leken är ett helt nytt mönster som jag har delat upp i små bitar och ger ut med några
dagars mellanrum. Detta gör att du kan slutföra varje del var du än är i världen och
oavsett om du arbetar, är pensionär eller sköter om dina små barn!! Det kommer bara
att finnas några få delar av mönstret att arbeta med varje gång och du kan alltid göra
det när du vill. Åh, det roliga är att du inte vet vad du gör!!! Glömde nästan att
berätta det. Det är därför det heter "The Tat It And See" (TIAS) / (Översatt till
svenska ungefär "Slå frivoliteter och se vad det blir").
Som vanligt krävs ingen anmälan för att delta och jag registrerar inte hur många som
deltar förutom genom att numrera de sista bilderna på den sista delen. I år är de
tekniker du kommer använda de vanliga splittringarna, att lägga till en pärla till en
picot, en självstängande falsk ring (SCMR) och lås-bågar (Lock Chain).
För att göra denna lek mer intressant ber jag dig att skicka in kommentarer, bilder på
ditt pågående arbete och allt annat du kan tänka dig under lekens gång. Gissningar å
vad det ska bli är också alltid välkomna. Detta är återigen inte "obligatoriskt" men
bidrar verkligen till nöjet för alla! Jag kommer att lägga till bilder och kommentarer till
Tat It And See-bloggen som finns här. Eventuella privata kommentarer kommer att
hållas utanför bloggen men säg till om det är något du inte vill publicera!!! Anonymitet
respekteras om det är vad du önskar. Skicka i så fall mig bara ditt alias med varje bild
och kommentar. Du är också välkommen att skicka in länkar till din blog om du vill att
folk ska besöka din TIAS men du måste meddela mig när du har skrivit så jag kan
lägga till länken till TIAS-bloggen!
Om du gör ett inlägg på Facebook, tänk på att jag förmodligen inte kommer att se ditt
inlägg så skicka gärna till mig också. Alla är inte på Facebook eller besöker det så
ofta. Min e-postadress är lovetotat@gmail.com
Jag använder Google Översätt för alla texter på andra språk så snälla ha tålamod med
mig om det inte blir "helt" begripligt!!!
Mönstret kommer att skrivas i min vanliga stil med text och diagram - se exempel på
min hemsida här.
Jag kommer att vara tillgänglig för att ge hjälp hela tiden – utom när jag sover.
För årets TIAS behöver du en nystan med garn i storlek 20, 2 skyttlar och en storlek 9
(ungefär) pärla.
För att börja dag 1, linda 4,1 meter på skyttel 1, dra fram ytterligare 5,1 meter och

linda det på skyttel 2 utan att klippa av garnet. (=CTM = Continous Thread
Method)
Glad TIAS till alla!!
Låt det roliga börja – Startdatum är

Onsdag 12 Januari 2022.

Förberedelser.
För att börja med dag 1, linda 4,1 meter garn på skyttel 1 och dra fram ytterligare
lite drygt 5 meter från nystanet och linda det på skyttel 2 (CTM = Continous Thread
Method).
Förkorningar som används idag är
R = Ring
Cl = Stäng ringen
Split ring = Splittirng
Sh1 = Skyttel 1
Sh2 = Skyttel 2
+ Anslut
vsp = väldigt liten picot.
Börja med skyttel 1.

