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NOVEMBERMØTET  OBS!! 
 

 2. november 
 

skal være symøte. Vi skal brodere så ta med god 
nål. Inngangspenger, kr. 50,- inkluderer 
materialer og tråd 
 
Hilsen styret 
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Hei til alle dere quiltere! 
 
Når vinden øker og løvet rødmer 
er verden ganske fin i grunnen. 
Høsten er  ofte den årstiden man 
forbinder med en ny start. Har 
dere som jeg fått ladet batteriene 
en hel sommer er det nå det skal 
startes nye prosjekter. Visjonene 
er store og pågangsmotet likeså. 
Nå skal maskinen summe, og 
sannelig tror jeg ikke at noen 
UFO’er også kan komme opp av 
skuffen og kanskje bli ferdige. 
Jeg gleder meg til sysesongen 
starter for fullt igjen, og likeså til 
å treffe igjen alle hyggelige 
medlemmer i laget vårt. Jeg liker 
oppdraget med å ønske dere 
velkommen i døren! 
 
Jeg har tilbragt det meste av 
september måned på 
vandringstur i Spania, og der er 
det drøssevis med 
quilteinspirasjon. Ikke bare 
kirkeinteriør og smijern, men til 
og med på fortauene er flisene 
lagt i inspirerende mønstre. Og 
når jeg tenker på det; det er 
fortauene i Olav Kyrresgate her i 
Bergen også.  
Jeg har sagt det før, men har du 
glemt det så ta turen ned til byen 
og bli inspirert. 
For det er nå den er her, den 
beste tiden for innesysler, og jeg 
bare nevner det, helt stille, 
kanskje er det på tide å tenke på 
gaver, selvsydde selvfølgelig, 
som skal ligge under et tre om 
noen måneder? 
 
Syglad hilsen fra  
 
Anne-Marie B 
 
 

 
 

Endring av møtedag i 
november: 

 

Møtedagen i november 
blir tirsdag 2. november,  
ikke 9. som tidligere 
oppgitt.  
 
Det har forekommet en 
kommunikasjonssvikt i systemer i 
Kulturhuset, dessverre. De har lagt 
et bydelsstyremøte i ”vår” sal 
den dagen vi skulle hatt vårt møte. 
Det kunne ikke gjøres om. 
Vi har fått 2. november som 
erstatning. 
 
 

Stipend. 
 
Husk at om du vil søke stipend er 
fristen satt til 31. desember. 
Du kan lese om stipendkriteriene 
på hjemmesiden vår. 

 
Hilsen styret 

 

 

Uhøgtidlig 
tehettekonkurranse 

høsten 2010. 
 

Vi vil ha en uhøgtidelig 
tehettekonkurranse denne 
høsten. 
Det blir innlevering, 
avstemning og premiering 
til beste 
tehette på julemøtet.  
Jo flere innleverte tehetter, jo 
bedre! 
Hilsen styret. 
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Medlems hjørnet. 
 

Hjemme hos Turid Østby. 

 

 
 

Det er alltid spennende å dra på 
intervju-besøk, som denne fine 
høstdagen da Anne Marie og jeg 
er på vei til Eidsvåg der Turid 
Østby bor. Hun møter oss 
smilende og blid utenfor sitt 
nydelige hjem. Hun viser oss 
hagen, men det er allerede blitt 
høst, men høsten har sin 
fargeprakt og er vakker på sin 
måte. 

 
Vi kommer inn og allerede på 
vei opp trappen møter vi på en 
quilt. Et fellesarbeid fra en 
quiltebee. Litt falmet, men her er 
det minner som er det viktigste. 
 
Stuen og huset for øvrig bar preg 
av at det bor en quilter der. Det 
var pyntet med løpere, puter og 
veggtepper som matchet inn 
med fargene. På spisebordet lå 
det en håndsydd duk. Den var 
sydd av kvadrater og rektangler. 
Et av stoffene som var bruk var 
et silkesjal som Turid`s 
svigerdatter brukte da hun giftet 
seg. På veggen hang et log-cabin 
teppe som var sydd av rester fra 
forstoffene som ble brukt hos 
Vestlandsdrakten. Turid jobbet 

nemlig som sekretær der i 5 år, 
og det som andre kaster kan en 
tålmodig quilter gjøre seg nytte 
av! Sofaen hadde nydelige puter 
som Turid hadde sydd. Og ellers 
var det løpere og brikker på 
bordene som Turid har laget 
oppigjennom årene. 
 
Men jeg kunne ikke unngå å 
legge merke til en litt ”sliten” 
sofapute som var der. Tenkte 
kanskje det var et av barna som 
hadde sydd den, men nei. Det 
var den puten som var 
begynnelsen på Turid sitt 
quilteliv. Hun var på besøk hos 
en slektning i Oslo som drev 
med lappeteknikk. Det var så 
tidlig som i 1966. Hun 
demonstrerte log-cabin-
teknikken for Turid, som da ble 
denne puten. Det skulle likevel 
ta mange år før Turid selv 
begynte med quilting. 
 
Som de fleste quiltere har Turid 
også drevet med mye forskjellige 
håndarbeid helt fra hun var bitte 
liten. Hun forteller om en 
nabodame der hun vokste opp 
som gav henne en pose med 
stoffbiter som hun lekte seg med. 
Kanskje det var begynnelsen til å 
få stoffer til å harmonere. Turid 
sydde det meste av klærne til 
barna da de var små, men sydde 
og litt til se selv. Turid har 
strikket, heklet og brodert. Anne 
Marie vet og at hun kan slå 
nupereller. I  jakten på en 
”ordentlig” hobby ble hun med 
på porselensmalingskurs, men 
fant fort ut at dette ikke var noe 
for henne. Det var da hun kom 
over en annonse om møte i 
Bergen Quiltelag på Borghilds 
Minne, og da var det 
gjort…….dette var det rette for 
Turid. Dette blir bekreftet av alle 

de vakre arbeidene hun viser 
oss. 
Turid ble medlem i BQL 1991,og 
satt i styret 3 år, 96, 97, 98 som 2. 
kasserer med ansvar for 
medlemslistene. 

Turid er med i flere quiltebee-er. 
Flittig Lise er en. Hun har en 
nabogruppe som samles til 
håndarbeidstreff…..men her er 
det litt mer varierende interesser 
og flittighet. 
Mange av quiltevenninnene har 
fått gleden av å være med på 
hyttetur til Geilo. Dette har blitt 
minnerike helger for de som har 
vært der. 
 
Turid forteller om en uke hun 
tilbrakte på hytten alene. Hadde 
med seg et mønster (papirsøm), 
en bunke med flotte stoffer og 
symaskinen……..resultatet ble et 
vakkert teppe som Turid er 
veldig stolt av. Det har i dag sin 
faste plass på hytten.  
 

 
 
Turid er heldig å ha et stort flott 
syrom (som var sirlig ryddet i 
anledning vårt besøk) Syrommet 
var lyst med vinduer fra flere 
kanter. Det hadde et stort 
sybord. Turid når både 
strykebord og skjærematte bare 
ved å svinge seg i stolen når hun 
sitter ved symaskinen. Turid syr 
mye crazy-quilt. Hun lager 
sekskantede glassunderlag som 
hun gir bort eller syr til spesielle 
anledninger. 
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Som fortalt har Turid 
hytte på Geilo. Og Turid 
syr i bilen…..det blir 
noen timer håndsøm 
iløpet av et år. Og som 
hun sier, teppene som er 
sydd over papir er blitt til 
i bilen. Hun viser oss et 
firkant-teppe i nydelige 
farger, og har et likeledes 
på hytten bare i dobbel 
størrelse.  

 
 

Det er alltid kjekt når en 
får litt heder og ære for 
quilten våre, og det fikk 
Turid på utstillingen 
Bergen Quiltelag hadde i 
mai i år. Hun stakk av 
med ”Publikums-
favoritten” for sitt 
nydelige Grandmothers-
flower-garden teppe 
sydd i lyse/duse farger. 
Et utrolig vakkert teppe.  
Turid satte veldig stor 
pris på sin premie.  
Hva som egentlig er 
Turid sin favoritt teknikk 
var vanskelig for henne å 
svare på. Hun har sydd 
mye Log Cabin. Hun har 
og sydd mage store 

sengetepper for hånd (sy 
over papir). Hun mestrer 
de fleste teknikkene. 

 
 

Barnebarna får det de 
bestiller!! Det hun for 
tiden tyr mest til er 
crazy-quilt. En fin 
mulighet til å bruke opp 
alle småbitene en måtte 
ha. 
 
Turid anbefalte meg å gå 
hjem og sy meg en ved-
bærer av gamle dongeri-
bukser. Dette har hun 
sydd flere av og det er så 
kjekt-å-ha og 
praktisk…dongeri-
bukser har jeg samlet, så 
vi får se. 
Vi hadde en hyggelig 
formiddag ved 
kjøkkenbordet til Turid. 

 
Anne Marie W og 
Margunn V 

 
Hilsen fra Gay 
Walker i Calgary 
The snowballs arrived 
today!  Of course I 
opened the package right 
away, and I am enjoying 
all the bright squares so 
much!  I can't wait to take 
them to the guild on 
Monday to show them 
off and to start everyone 
thinking what we want 
to do with them.  I am so 
glad you sent the photo 

of the finished quilts so 
that we can see how nice 
the blocks look put 
together with alternating 
light and dark centres.  
(That is one of my 
favourite tradtional 
patterns!)  I expect will 
will make a quilt to raffle 
for one of our charities: 
we support a lot of 
different ones and are 
always happy to have a 
group project to make 
things for them.  Thank 
you all so much for this 
lovely present and also 
for the good wishes that 
came with it!  I will put 
your message, along with 
one of the postcards and 
one of the posters from 
your show into the 
binder that we keep of all 
our Bergen 
correspondence.  Please 
give all the Bergen 
quilters our thanks and 
our very best wishes! 
  
I have an idea for a 
project for us to do for 
you - will try to make up 
a sample to show at the 
guild on MOnday and 
see if the ladies like it 
and want to do it.  I think 
it would be a fun thing 
for us to send you in 
reply to your snowballs 
and something that's 
poplular in both our 
countries.  Enough hints 
for now! 
 
Deadline for stoff til 
neste nummer er 
19.oktober. 
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HØSTENS 

STORE 

KURSHELG 

 

Ja så er det over for 
denne gang. Litt rart, 
men samtidig veldig 
godt. Rart fordi denne 
kurshelgen har vært en 
del av ”hverdagen” 
lenge.  Planlegging og 
organisering har tatt mye 
tid. Vi hadde jo et håp 
om at kjempemange av 
BQL`s medlemmer skulle 
delta på denne 
kurshelgen. Det ble jo 
ikke helt som vi hadde 
håpet, så da måtte vi jo 
omdisponere litt av 
opplegget, men vi syns 
likevel at det ble veldig 
bra. 
Så er det veldig godt at 
kurshelgen er over, 
utrolig hvor sliten man 
blir av å ha det kjekt. Jeg 
måtte ”på lading” om 
mandagen, men den 
beste medisinen for en 
”trøtt” kurskomite er å få 
så utrolig mange og gode 
tilbakemeldinger fra 
fornøyde kursdeltagere. 
Det var så kjekt å være 
sammen med så koselige 
damer en hel helg og få 
lov til å kose oss med 
verdens beste hobby. 
 
Vi i kurskomiteen er også 
veldig fornøyd med valg 
av hotell og vi har fått en 
hyggelig mail der vi blir 
ønsket hjertelig 

velkommen tilbake en 
annen gang. 
 
Tilslutt må vi i 
kurskomiteen få takke 
alle dere koselige damer 
som var med på å gjøre 
dette til en kjempeflott 
helg 

Hilsen 

kurskomiteen v/ 

Elin 

 
Nancy Eriksen 
Nålemappeetui 
 

 
 
Sy oss sammen – 
 fredag kveld! 
 
Ja, for det var faktisk det 
vi hadde denne 
fredagskvelden som 
innledet en flott 
kurshelg. Dette skulle 
være en kveld hvor vi 
skulle sy og bli bedre 
kjent med hverandre. 
Nancy Eriksen hadde 
med noen fine mapper 
for nåler og dette skulle 
vi sy. Nancy var litt spent 
på om hun ville klare å 
lære så mange som ca 30 
personer dette på så kort 
tid. Vi som var til stede 
var litt spente på hva vi 
skulle lære og om vi ville 
klare å sy mappen ferdig 
på to timer. 

Nancy hadde på forhånd 
sendt ut materialliste og 
skjæreliste så alt var klart 
for søm. Her var det bare 
å sette i gang. Nancy 
forklarte først hva som 
skulle gjøres. Elin hang 
opp sømbeskrivelser for 
hvert steg. Disse kunne 
vi så studere etter hvert 
som vi sydde. Utrolig 
flott opplegg og enkelt å 
følge. 
Etter to timer var de 
fleste ferdige med sine 
nålemapper. Dette ble 
virkelig en hyggelig 
kveld hvor vi sydde oss 
sammen for resten av 
helgen! 
Astri Ese Hole 

 
Nancy Eriksen 
Stor toalettmappe 
 

 
Så var atter en kurshelg 
over. Jeg har følt meg 
som en luksuskvinne i to 
dager, har bodd på hotell 
og gått til dekket bord og 
deilig mat hver dag. 
Kurshelgen startet 
fredag. 
Lørdag startet 
hovedkursene, og jeg var 
så heldig og fikk gå på et 
kurs som heter ” Stor 
toalettveske” med Nancy 
Eriksen. Det var et flott 
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kurs, men krevende. Alle 
skulle lage broderi til vesken 
hjemme, så vi startet med å 
skjære ut alle delene, og de 
måtte merkes. Hadde vi ikke 
merket delene så hadde det 

gått mye i surr for oss alle, 
litt i surr gikk det 
alikevel. Vi jobbet hardt 
for at vi skulle bli ferdig 
til søndag kl 16. Hadde 
ikke tid til pauser. Det 
gikk bra med oss alle -  
bare litt håndsøm igjen 
inni foret.  
Vi var bare 7 damer på 
det kurset, så bare vi 
løftet på lillefingeren og 
sa Nancy så var hun der 
og hjalp oss utav krisen, 
så derfor ble vi vel ferdig 
og.Og det ble 7 flotte 
toalettvesker, alle med 
forskjellig broderi. 
 
Nancy var en dyktig 
dame til å holde kurs, og 
toalettvesken hadde hun 
komponert selv. 
Jeg anbefaler henne til 
andre kurs. Og så kan de 
angre de som ikke ble 
med på kurshelg. 
Jeg gleder meg allerede 
til nestegang det blir en 
hel helg jeg kan være 
med å sy. 
 
Solfrid V.Vorland 
 

Joana Gomez 
Grisefin veske 
For første gang skulle jeg 
være med på den store 
kurshelgen til BQL med 
mulighet for  overnatting 
på Scandic Bergen 
Airport hotell.  Jeg valgte 
full pakke, skal det være 

så skal det være. Så 
fredag ettermiddag 
ankom jeg med koffert, 
stor sybag og symaskin 
til hotellet på Kokstad. 
Man trenger jo ikke reise 
så langt bort for at det 
skal være gøy med 
jentetur og ’husmorferie’ 
   Det har jo noe med 
hvem man drar på tur 
med! 
Fredag kveld kl. 18.00 var 
det suppe-buffe med 
nydelig spansk suppe før 
sy-sammen kurs med 
Nancy Eriksen kl. 19.00. 
Mange flotte nålemapper 
ble produsert den 
kvelden. 
Lørdag morgen våknet vi 
til plaskregn - 
rene’syndfloden’. Tenk at 
for en gangs skyld var 
det dårlig vær når vi 
likevel skulle være inne 
hele dagen. Kursene 
startet kl. 10.  
13 forventningsfulle 
damer hadde rigget seg 
til i Blåmann klar til dyst, 
for dette var et krevende 
kurs hadde vi fått 
beskjed om. Det varte fra 
10 – 18 lørdag og 10 – 16 
søndag. 
Joana Gomes – vår 
kurslærer – gikk først 
gjennom mønsteret vi 
fikk utdelt. Viste og 
forklarte hvor de 
forskjellige delene som 
var beskrevet var på 
vesken. Hun fortalte at 
dette var et krevende 
kurs og at vi kom til å 
trenge tiden og vel så det.   

VI tegnet så av malen til 
selve vesken.  Hver 
operasjon ble nøye 
gjennomgått i store eller 
små grupper, for tempoet 
vi sydde i var litt 
forskjellig. Noen holdt på 
med innerlommene, men  
noen var kommet hakket 
lenger og holdt på med 
glidelåsen.  
Timene fløy begge dager, 
og vi var ikke før 
kommet godt i gang – i 
hvert fall føltes det sånn, 
men klokken var blitt  
11.30 -  så  kom det en 
hyggelig ung dame fra 
Elexia  inn dørene i 
trimtøy og medbragt cd-
spiller. Nå skulle stive og 
forknytte kropper 
strekkes og beveges.  Alle 
kurshelg deltagerne 
samlet seg inne i vårt 
store kurslokale for et 
kvarters trim. Mye latter  
da vi skulle vifte med 
armene og vrikke på 
hoftene til afrikanske 
rytmer. 
Selv om vi var veldig 
opptatt med syingen, var 
det herlig å røre på seg.  
Både lørdag og søndag 
gikk det i ett på kurset. 
Det var virkelig så 
krevende som vi hadde 
fått beskjed om. Her var 
det så vidt vi hadde tid å 
gå på do! 
Veskene  ble det sydd 
både i dongri, japanske 
stoffer, gobelin, kraftige 
bommullstoffer  og 
’vanlige’ quiltestoffet. 
Det er utrolig hvor 
forskjellige veskene ble 
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alt etter hvilket stoff de 
ble sydd i.  Det var litt 
forkjsllig hvor langt vi 
kom på vesken.  Det var 
vel ingen som ble helt 
ferdig med vesken, men 
det var ikke langt unna 
for noen. Selv manglet 
jeg bare lukekkanten inne 
i veskefôet.  Men før 
kurset ble avsluttet, gikk 
Joanna gjennom alle 
stadiene sånn at vi fikk 
notert ned gangen i 
syingen. 

 
Lunchen var et kapittel 
for seg syns jeg. Masse 
godt ’grøntfôr’, varme 
retter og lekre desserter. 
Det er tydelig at hotellet 
har en grønn linje.  
Lørdagskvelden koste vi 
oss med god middag i 
hotellets resturant. Vi 
fant ut at siden Joanna er 
fra Portugal, så måtte 
hun lære oss salsa.  Vi 
var de eneste gjestene i 
baren, så vi kastes oss inn 
i dansen med liv og lyst 
og vrikket på hoftene 
etter beste evne til salsa 
musikken som noen 
hadde skaffet til veie . 
Stive kropper prøvde 
tappert å få beina med 
seg og sving på hoftene 
på dansegulvet.  
Resepsjonsdamens 10 år 
gamle barnebarn Sandra, 

ble også med oss på 
dansegulvet. Det syns 
hun jo var stor stas og 
koste seg med alle de 
’galne’ damene  Hun 
gikk på danseskole, var 
konkurransedanser og 
hadde full kontroll på  
salsaen !! 
Joana Gomes var et 
virkelig hyggelig 
bekjennskap.  Flink 
kurslære og svarte 
tålmodig på alle våre 
spørsmål – om igjen og 
om igjen. Selv om vi av 
og til var litt for kjapp i 
vendingen og måtte 
sprette opp litt her og 
der, så  var hun tålmodig 
og forklarte på nytt. 
Joanna er en sprudlende  
jente   fra Portugal som 
nå bodde i Oslo…. og 
hun flyttet gjerne til 
Bergen hvis vi fant en 
grei bergenser til henne 
 
Tusen takk til 
kurskomiteen for en 
kjempekjekk kurshelg… 
og til dere som ikke var 
der –’ nå kan dokker 
trega’ som vi sier i 
Stavanger !! 
 
Torbjørg D.Stegen 

  
Blomar i crazy log cabin, 
med hurtighjørner 
Inger Naterstad hadde 
laga eit spennande og 
fint mønster. Eg har ikkje 
sett liknande før.  Me tok 
med oss restar og nytt i 
mange fargetonar av 
blome- og 
bakgrunnsstoffet. Med 
sying, skeive strimlar, 

oppkutting og meir 
sying, vart det ein fin 
blomehage i 
kursrommet! Inger var 
behageleg som kursleiar, 
og det var lett å koma i 
gang. Litt meir 
utfordrande etter kvart. 
Korleis finn me linja på 
linjalen som gjev oss 60 
grader?? Med god hjelp, 
skar me alle riktig…. Mor 
til Inger er medlem i 
BQL, og kan vera stolt 
over dottera si!. 
Anna 

 
  

 

Julekurs med Kristin 
Johannessen 

Jeg var med sist det ble 
arrangert kurshelg på 
Scandic, så dette ville jeg 
være med på! Jeg, som 
ikke er så ”julete” av 
meg, skulle på kurs hos 
Kristin og sy juleting. 
Men vi trenger jo alle 
gaver til å gi bort, og det 
er jo stoffvalget som 
avgjør om det blir jul 
eller helårs. 
Vi gikk i gang med å lage 
brødkurv. Det trenger vi 
hele året. Modellen var 
enkel å sy, og ble veldig 
fin. Ypperlig til 
venninne/vertinnegave. 
Kristin hadde laget fine 
materialpakker til alle 
modellene vi skulle sy. 
Til brødkurven var det 
bl.a. rød lin. 
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Videre fikk vi lære å sy 
sminkepung på en måte 
slik at en ikke trenger å 
grue seg til å sy i glide-
låsen. Det var enkelt og 
resultatet ble veldig bra. 
Hemmeligheten er 
glidelås i metervis, som 
kan deles og hvor 
gliderne settes på etterpå. 
Så sydde vi poser i alle 
fasonger og størrelser. Til 
vin, sko, smykker osv. 
Dette var også en modell 
som var lett og sy. Til 
slutt sydde vi en liten 
duk i log cabin. Det er en 
teknikk som de fleste 
kjenner til, men jeg har 
aldri sydd med smale 
striper på ene siden og 
brede på den andre. Så 
da fikk jeg prøve det 
også. Kjekt med en liten 

vri på det tradisjonelle.  

 
Dette var et kurs hvor vi 
hadde tid til å kose oss, 
ikke noe stress. Vi kunne 
sy det vi ønsket, en eller 
flere av hver type. Det 
var enkle modeller, med 
mange lure tips. Det er 
alltid noe nytt å lære. Jeg 
har gått på flere kurs hos 
Kristin, hun deler villig 
av sin kunnskap. Og når  
de andre på kurset er 
kjekke jenter, kan det 
ikke bli annet enn 
vellykket! 
Anne 

 

Bokomtale 
Det kimer nå til lappefest 
av Kari W. Melsom 
 
Denne juleboken kom i 
2009, men den kom så 
tett oppunder jul at 
Lappenytt har ventet til 
et «passende» tidspunkt 
med anmeldelsen. Nå 
nærmer det seg jul igjen 
(ja, det gjør faktisk det!), 
og når forfatteren skal på 
Bergens-besøk i 
november kunne det vel 
ikke passe bedre å 
anmelde boken nå. 
Kari Melsom er en 
kreativ og produktiv 
dame. Hun har gitt ut 
flere bøker, til og med 
(minst) én på eget forlag. 
 
«Det kimer nå til 
lappefest» er en koselig 
bok, med et mangfoldig 
innhold. Her er advents-
kalendre, juleduker, 
veggbilder, spisebrikker, 
slumre-tepper og opptil 
flere juletretepper og 
løpere. Her er også 
småting som vinposer, 
skoposer, julekort og 
julepynt. Den som ikke 
klarer å skape 
julestemning i heimen 
med en slik bok i 
hendene vil jeg gjerne 
se... Noen av modellene 
kan man enkelt lage sin 
egen vri på. Det synes jeg 
er positivt. Når 
modellene inspirerer til 
egen kreativitet er det et 
tegn på kvalitet.  Alt man 
syr trenger jo ikke å være 

helt likt originalen? 
 
Personlig synes jeg «du 
grønne glitrende tre» og 
«storebroren» «Det kimer 
nå til julefest» er utrolig 
sjarmerende. Mange av 
oss har fortsatt et forhold 
til de gamle garn-nissene. 
Jeg har enda et par igjen 
som bare må sitte i treet 
til jul. Dette kan være en 
måte å ta vare på dem på, 
så de ikke forsvinner 
helt! 
Stjernedukene er også 
utrolig fine, og Melsom 
viser at de kan brukes 
både til dekketallerken, 
liten duk og juletreteppe. 
Det er bare å justere 
størrelsen på delene. 
Innledningsvis har boken 
et kapittel om hva man 
trenger, og ellers tips og 
råd. Er man en erfaren 
quilter er det jo fort gjort 
å hoppe over, men det 
kan noen ganger være 
verd å lese likevel. 
Kanskje finner man noe 
lurt også der... 
Dette er en bok som 
fortjener å bli bladd i 
mange ganger, for her er 
så mye at den byr på noe 
nytt for hver gang. Her er 
lite «fancy» julepynt, 
men Melsom tar gamle 
tradisjoner og fører dem 
videre, samtidig som hun 
blander inn noe nytt i det 
tradisjonelle. Denne 
boken kan tas frem år 
etter år. Det er det ikke 
alle som kan. 
 
Kjersti 
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En stor takk til kurskommiteen for en flott kurshelg. Hilsen styret 
 
 

 
 
Elin, Åsa og Torill 
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 

Arnatveitveien 126 

5262 ARNATVEIT 

Mobil : 414 43 588 

 

ÅPNINGSSTIDER: 

MAN,TIRS,ONS:Kl. 10.00 – 16:30 

TORSDAG:  Kl. 12:00 – 18:00 

Stengt alle skoleferier 

 
 

 

 MÅNEDENS 

BLOKK – 

OKTOBER 
V/Turid Margaret Uren / 

tmuren@online.no 

 
Serien startet i september-

nummeret av Lappenytt (nr. 144) 

og der vil du finne mer 

utfyllende informasjon om 

prosjektet. Denne gangen skal vi 

lage blokken ”Hovering 

hawks/Svevende hauker”.  

Trekantene lages med Tryll med 

Trekanter – mal nr 2. Gul for cm 

og rosa for inch. Hver 

trekantrute måler 6,5 x 6,5 cm 

(2,5 x 2,5 inch) inkludert 

sømrom. Ferdigmål 5 x 5 cm (2 

x 2 inch). Sy trekantrutene som 

forklart på TmT pakken, eller 

bruk din egen metode.  Sømrom 

0,7 cm (1/4 inch 

      

mailto:tmuren@online.no
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Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG 
 
 

Tlf  93 25 32 33 
 

e-post: anne@quiltestallen.no 
 

 

Med en Gammill longarm quiltemaskin 
kan jeg quilte/tråkle teppet dit. 

 

Du kan velge mellom  
forskjellige mønstre,  

enkle og mer kompliserte. 
 

Jeg hjelper gjerne med å finne tråd 
og mønstre som passer ditt teppe. 

 
Ring for avtale 

 

Anne Toppe Myrdal 
 

 

Til én blokk trenger du 

følgende stoffer (jeg har 

beregnet gode mål) eller 

dine farger og evt. rester: 

25 x 25 cm lyst stoff  

25 x 25 cm lys blått 

20 X 20 cm mørk blått 

10 x 15 cm grønt 

 

Blokken består av :  

6 trekantruter lys/lys blå, 4 

trekantruter lys/mørk blå, 2 

trekantruter lys blå/mørk 

blå. Alle trekantrutene skal 

ha mål som forklart over. I 

tillegg skal vi ha 2 lyse 

kvadrater og 2 grønne 

kvadrater med skjæremål 

6,5 x 6,5 cm (2,5 x 2,5 

inch). 

Sy trekanter og kvadrater 

sammen i fire remser og sy 

remsene sammen til en hel 

blokk.  

Ferdigmål skal være 21,5 x 

21,5 cm (8,5 x 8,5 inch) 

 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
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NÅ PÅ LAGER 

 

Hamreveien 10, Kalandseidet Tlf: 920 25 789, 55 10 97 00 

post@lappeloftet.no 

www.lappeloftet.no 

Sykafe hver torsdag 1130-1430 
50,- inkl kaffe og en vaffel 

 
Høstens kursplan er lagt ut på 

nett. 
 

Mange flotte stoffer ankommet 
butikken inkl bekledningstoffer. 

Fredag  5. november kommer Kari Melsom til 

Lappe-Loftet for å vise dere alle modellene i den 

nyeste boken sin ” Det kimer nå til lappefest ”.  

Lørdag 6. november viser hun bruken av 

diverse nye linjaler som bl.a. er vist i forbindelse 

med ”Jelly Rolls”.  Vi lager førjulsstemning i 

butikken og ønsker dere hjertelig velkommen til 

en hyggelig stund sammen med Kari.  Vi vil 

også ha gode tilbud i butikken. 

 

mailto:post@lappeloftet.no
http://www.lappeloftet.no/

