Witamy w tegorocznej edycji - Rób to i oglądaj 2018.
Tym z was, którzy brali udział wcześniej - witajcie ponownie. Tym z was, którzy są
nowicjuszami w tej grze - dobrze jest was widzieć, witamy w zabawie.
Ta gra to zupełnie nowy wzór, który podzielę na małe kawałki i rozdam co kilka dni. Dzięki
temu możesz zrobić każdą część, gdziekolwiek jesteś na świecie, czy pracujesz, czy jesteś na
emeryturze lub kiedy radzisz sobie z małymi dziećmi !! Będzie tylko kilka elementów wzoru do
pracy za każdym razem i zawsze możesz go zostawić, kiedy tylko chcesz. Och, fajne jest to,
że nie wiesz, co robisz !!! Jak zwykle nie trzeba się rejestrować, aby wziąć udział w zabawie i
nie zachowuję obrazów, z wyjątkiem sytuacji, gdy dodajemy ostatnie zdjęcia z ostatniej
części.
Aby ta gra była bardziej interesująca, proszę o przesyłanie komentarzy, zdjęć prac w toku i
wszystkiego, co możesz wymyślić podczas gry. Domysły są zawsze mile widziane. To nie jest
"obowiązkowe", ale naprawdę dodaje przyjemności wszystkim! Dodam zdjęcia i komentarze
do bloga Tat It And See, który jest tutaj. Wszelkie prywatne komentarze będą niedostępne na
blogu, ale proszę dać mi znać, jeśli jest coś, czego nie chcesz opublikować !!! Anonimowość
jest szanowana, jeśli tego chcesz. W takim przypadku, po prostu wyślij mi swoją "wymyśloną"
nazwę z każdym zdjęciem i komentarzem. Możesz również wysyłać linki do blogów, jeśli
chcesz, aby odwiedzili Twój TIAS, ale będziesz musiał poinformować mnie o tym, kiedy
opublikujesz, żebym mógł dodać link do bloga TIAS!
Każdy, kto potrafi wykonać podstawowe kółeczko, łuczek i dzielone kółeczka, powinien być w
stanie ukończyć ten wzór.
Będę gotów służyć pomocą przez cały czas - z wyjątkiem pory snu.
W tegorocznym TIAS będziesz potrzebował części nitki o rozmiarze 20 (różnobarwna by się
dobrze sprawdziła), 2 czółenek i 2 koralików (w rozmiarze 10 lub 11). Aby sprawdzić rozmiar
swoich paciorków, możesz nałożyć je na nitkę i zmierzyć je. Kiedy masz 11 kulek na cal nici,
masz rozmiar 11, podobny do rozmiaru 10! Na końcu będzie potrzebna kontrastująca nitka,
ale będziesz wiedział, czego użyć, kiedy tam dotrzemy! Tylko niewielka ilość będzie
wymagana.
( 1 cal = 2,54 cm. )

Obydwa czółenka powinny być nawijane metodą CTM (metoda ciągłej nitki). Najłatwiej to
zrobić, dodając dwa koraliki na nitkę kłębka i nawijając 4,5 jarda (4,10 metra) na czółenko.
Następnie odwiń kolejne 3,5 jarda ( 3,20 metra) nitki, odetnij od kłębka i nawiń na czółenko2.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że dwa koraliki znajdują się na drugim czółenku. To może
dobry pomysł, żeby nawinąć je z powrotem na czółenko, ponieważ nie będą potrzebne
przez jakiś czas.
Będą tylko dwie części tego TIAS, a ilości na drugą część będą podane później.
Szczęśliwego TIAS dla wszystkich !!
Rozpocznij zabawę - data rozpoczęcia to środa 17 stycznia 2018 r.

