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ALLE HJERTERS DAG 

 
I anledning Valentine´s Day 14. februar – eller ALLA 
HJÄRTANS DAG, som det heter på svensk, er jeg blitt 
bedt om å  lage et hjertemotiv. 
Mønsteret til det applikerte hjertet tegnes etter den røde linjen. Selve hjertet skal 
applikeres i den teknikk du liker best. Hvis du bruker knapphullsting, tenk på å sy 
med samme farge på tråden som på hjertestoffet. Det er ikke meningen at de stingene 
skal gjøre så mye av seg. 
Konturene broderes med stilkesting eller attersting i samme farge som hjertet, de 
Franske knutene sys i samme tråd, antallet knuter velger du selv. Istedenfor Franske 
knuter kan du sy på små perler. 
A-MW 
 
 
(Det applikerte hjertet måler ca. 10 cm i høyden. Mønster å tegne av finner du på side 9) 
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Leder 
 
Februar = årsmøte for BQL. 
Noen skal ut av styret og noen 
nye kommer inn. Det er godt 
for laget at det blir litt 
utskiftinger, ellers er det lett å 
gå i gamle spor hele tiden, for 
det er jo det enkleste. 
 
Nye ”koster” maler best (heter 
det) og nye styremedlemmer 
har forhåpentligvis nye ideer 
til hvordan ting kan gjøres. 
Lykke til med styrevervene! 
 
Ellers er jo februar en mørk og 
tung måned her vest. Da er det 
godt å ha restekassen full av 
fargerike stoffer som bare 
roper på å få komme med i et 
nytt vårprosjekt. For egen del 
har jeg lagt bak meg en tid 
med regnskap og årsoppgjør, 
og nå gleder jeg meg til å ta 
fatt i stoff og symaskin igjen.  
 
”Månedens blokk” fortsetter 
utover våren, og jeg håper 
mange er med og syr blokker 
slik at vi får mange fine tepper 
som vi kan bruke til en liten 
spesialutstilling fra BQL på 
NQF sitt årsmøte i Bergen 
2012. 
Jeg er en av de som nå går ut 
av styret, så herved takker jeg 
for meg. 
 
Hilsen 
Turid Uren  
 
Biblioteket 
 
Vi i styret vil gjerne ha en 
diskusjon på møtet i mars om 
bibliotekets framtid. Det er på 
grunn av veldig lite utlån. 
Tenk over saken fram til da. 
 
Hilsen Styret.

Tips 
 
Har du sydd en veske, og ønsker 
andre eller mer solide hanker 
enn de du syr (på) selv, kan 
løsningen være skinnhanker. Jeg 
har fått laget slike til et par 
vesker, hos paraplymakeren i 
Hollendergaten. De gjør godt 
arbeid, og hankene blir veldig 
solide.   
 
Kjersti Stenhjem Lie 
 
 
Bokhylla 
Her kan du finne masse norske 
bøker fra 1990 tallet 
 http://www.nb.no/bokhylla 
 feks denne med å søke på eikenes 
 
http://www.nb.no/utlevering/nb/b6
8872715fef834de72fc99b44678ca4
#&struct=DIV4 
 
 Jeg slet litt med å greie å lese 
teksten, men med å endre kvalitet 
fra lav til høy ble det helt supert. 
 
Her er det de skriver om seg selv: 
   
 Velkommen til Bokhylla.no 
  
Velkommen til 50.000 bøker i 
fulltekst. 8500 av dem kan du laste 
ned som  PDF. I løpet av året 
kommer vi opp mot 60.000 bøker - 
gratis på nett. 
 
Torbjørg Stegen 
 
 
Frist for stoff til neste 
Lappenytt er 22.februar 
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Oslo Quiltefestival 23. og 24. oktober 2010. 
 
Festivalens brosjyre fristet med kurs, foredrag, utstilling og mangfoldig salgsmesse. Og ikke minst 
hadde de sikret seg Ulva Ugerup som kursleder. Vi måtte bare unne oss en quiltehelg i Oslo. 
 
Anna Synnøva og jeg var påmeldt 
englekurset ”Angel Power” på lørdag, og 
møtte forventningsfulle opp med veskene 
fulle av vakre stoffer, brodergarn, 
paljetter, knapper og annet ”stesj”. Vi 
forventet oss et annerledes kurs, og det 
fikk vi. Her var det ingen eksakte mål og 
rette linjer, men å grave dypt etter egen 
kreativitet og jobbe med fritt broderi og 
applikasjonssting som verken skulle være 
jevne eller usynlige. Ingenting var feil og 
det meste tillatt. Ulva ledet oss 
pedagogisk gjennom trinnene, og 
oppmuntret og veiledet oss undervegs. Da kurset var slutt hadde alle fem (!) kursdeltagerne en godt 
påbegynt sterk engel med sin uregelmessige form ferdig kantet. Jeg var ganske utslitt i ”øverste 
etasje”, og usikker på om jeg hadde lyst til å jobbe videre med engelen min. Søndag morgen så det 
heldigvis lysere ut, og kan dere tenke dere noe bedre enn en langsom morgen med hotellsengen full 
av tyll, paljetter og broderigarn, en god quilteveninne i nabosengen, og ingenting som haster……..   
Lørdag fikk vi også med oss Ulva sitt foredrag der hun viste bilder av arbeidene sine, og fortalte om 
tankene bak og om arbeidsprosessen til noen av de utstilte quiltene. Ulva er kjent for sine ”tanter” 
(kvinner som er både sterke og jentete), leoparder og sinte engler. Hun starter ofte med en lappet 
bakgrunn som hun applikerer, maler og broderer masse på. Stilen hennes er naivistisk, men med et 
sterkt uttrykk. 

Søndag ruslet vi rundt på utstillingen og i 
butikkene. Kjekt å se quiltene til 
kursledere og andre kjente quiltenavn i 
virkeligheten. Vi handlet ”litt”, fikk med 
oss et foredrag, og forlot festivalen 
fornøyde og mette av inntrykk.   
Oslo Quiltefestival ble arrangert for andre 
gang i 2010, og ”Bygdefolkets 
Studieforbund” har nok et 
forbedringspotensial rent 
arrangementmessig. Tror de hadde hatt 
godt av en studietur over fjellet for å se 
hvordan BQL tar vare på kursdeltagerne 
sine og velger foredragsholdere.  (Vi er 
kanskje bortskjemte?) Det blir spennende å 
se neste år om denne nye blomsten i 
quiltefloraen er kommet for å bli. 

 
 Dere kan se noen bilder fra festivalen på: http://www.bsfstudie.no/.  (under ”læringsdagene 2010) 
 
        Anne Helen Jacobsen  
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QUILTEKROKENS DROP IN 
 
Quiltekroken er blitt et kjent trekk i bybildet, sentralt plassert på Strandkaien ved Torget og 
hurtigbåtterminalen. For mange quiltere er butikken også blitt et trivelig sted å tilbringe 
onsdagskveldene. Fra 17.30 til 20.30 kan de 10 damene som er påmeldt, hengi seg hemningsløst til 
sin altoppslukende interesse.  
 
Noen har med symaskin, andre foretrekker å arbeide for hånd. Eller man kan komme uten bagasje, 
på jakt etter inspirasjon og nye ideer. Det er også en fin arena for å komme seg videre med et 
prosjekt som har gått i stå; ti par øyne ser mer enn ett, og drop in-damene er rause med innspill og 
gode råd.  
 
Enkelte kvelder er avsatt til bestemte temaer, eller oppfølging av kurs. For det blir holdt mange kurs 
i Quiltekroken, og en blir jo ikke alltid ferdig med det en begynte på... De av oss som har det med å 
havne i denne situasjonen, setter stor pris på at vi kan møtes i butikken og hjelpe hverandre til å få 
teppet, vesken, løperen, broderiet etc ferdig og i presentabel stand. 
 
Hva er det med drop in-kveldene som gjør at jeg liker å  være der?  Jeg vet at når jeg kommer inn 
døren, blir jeg møtt av  et "Velkommen, kjekt å se deg", og smil fra kjente fjes. Det er inspirerende 
å omgi seg med vakre stoffer, kikke på stadig nye modeller, se hva de andre jobber med, le litt, 
prate og legge planer. Jeg føler også at jeg får gjort ferdig flere prosjekter. For at jeg skal kunne sy 
fast en lukkekant, noe som jeg synes er fint å gjøre på drop in-kvelden, må jeg jo ha sydd ferdig 
quilten! Slik får jeg ekstra drahjelp til å ta fram nesten ferdige arbeid og fullføre dem. 
 
Fordi vi tilbringer flere timer i butikken, har vi en glimrende mulighet å vurdere hvilke stoff vi vil 
bruke. Personlig bruker jeg mye tid på å se, jeg plasserer forskjellige stoff ved siden av hverandre 
og kikker på dem over tid, fjerner de jeg liker minst, og erstatter dem med andre stoff om og om 
igjen.  
 
Når jeg ønsker å delta på drop-in, skriver jeg meg på en liste i butikken, eller sender forespørsel på 
sms eller mail. Det er plass til 10 deltakere, og prisen er kr 100 pr gang, inkl. kaffi/te og knask. 
Drop in-kveldene er åpne for alle, uansett quilteerfaring. 
 
         Gunn Tepstad 
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Sycafè på Lappeloftet 
 
Det er nesten et år siden Lappeloftet flyttet til 
nye lokaler i Hamrevegen ved Kalandsvannet. 
Her er det store, lyse  og trivelige lokaler. 
Marianne Bucher Johannessen som er innehaver 
av Lappeloftet ville gjerne ha litt aktivitet i 
butikken sin om formiddagen og inviterte til 
sycafè hver torsdag fra kl 11.30 til kl 14.30. 
Siden butikken er litt utenom sentrum, var det 
litt spennende å se om dette var et tilbud som 
ville slå an.  
De to første torsdagene etter at tilbudet var 
annonsert, kom det ingen og Marianne lurte på 

om dette var noe å satse på. Men nye vaner må innarbeides og etter hvert dukket det opp noen som 
ville sitte og sy og få litt inspirasjon.  
 
Nå har butikken hatt sycafè nesten ett år og det har kommet flere og flere til. Antallet kan variere 
fra 2 til 14-15 stykker. Det har blitt et sosialt samlingssted for mange og det er slik at de fleste gjør 
alt for å få med seg denne torsdagen på Lappeloftet.  Alle har med seg sitt eget arbeid, noen syr, 
noen stitcher eller broderer, noen strikker og andre hekler. Selv om det heter sycafè er alle 
velkommen med det de  vil arbeide med. Marianne har ofte noen gode tilbud akkurat på disse 
torsdagene og da er det noen som bare må handle. Ofte viser hun også teknikker, redskaper som er 
nyttige for oss quiltedamer og nye mønster 
med påbegynte modeller.  Vi  får  se modeller 
som er sydd av de nyeste stoffene. Da får vi 
bare mer lyst å sy masse. Fristelsene er 
mange. Men for all del, det er ikke 
kjøpetvang på noen måte! 
Noen ganger er det deltakerne som kommer 
med tips og ideer og da er vi andre raske til å 
henge oss på og se om dette kan være noe for 
oss også.  
 
Vi betaler kr 50,- og får da også kaffe/te og 
en vaffel i tillegg til inspirasjon og 
veiledning. I høst hadde en av deltakerne 
rund dag og hadde med seg kake. Veldig 
populært. Like før jul hadde vi også julekaker 
med. Det er blitt et hyggelig sted og jeg tror 
jeg kan si at vi har fått mange nye 
quiltevenninner. Om det kommer noen nye 
til, blir de alltid møtt med velkommen og 
føler at de blir godt tatt i mot. 
Er du ledig en torsdag formiddag er det bare å 
ta turen til Lappeloftet. Du er hjertelig 
velkommen innom.  
 
Astri Ese Hole 
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Besøk hos Kaktus Quilts i Tananger 
 
Jeg var en helg og besøkte min sønn og 
hans familie på Sola. Vi var ikke før 
kommet fram før Erling sa: ”Mamma., det 
sto i lokalavisen at det er åpnet en ny 
quiltebutikk i Tananger” Og det går ikke an 
for en quilter å få en slik opplysning uten å 
undersøke saken. 
 
Så lørdag formiddag dro jeg av gårde. 
Tananger ligger en mils veg utenfor 
Stavanger i Sola kommune. Jeg fant fram 
til senteret, og fant butikken i andre etasje. 
Det så riktig trivelig ut allerede utenfor 
inngangen til butikken. Der var det pyntet 

med quilter hengt opp trinnene på en gammel stige, en amerikansk postkasse, en hylle med 
forskjellige nett og en del stoffruller, riktig innbydende. 

Da jeg kom innenfor døren var det ikke vanskelig å se at butikken levde opp til navnet. Her var det 
kaktuser i diverse utgaver, og quilter og bilder svært så cowboyinspirert, morsomt. 

Innehaveren, Liz Gyland, var tilstede, jeg presenterte meg og ba om å få lov til å ta bilder. Jeg sa og 
at jeg kanskje ville skrive litt om butikken i medlemsbladet vårt. Smilende ga hun meg lov. Hun var 
en trivelig dame. Jeg måtte spørre om hva navnet på butikken kom av, det er jo et litt underlig navn 
på en quiltebutikk. 

Hun fortalte at bestemoren var blitt en quilter da ”Oljå” kom til Stavanger. Hun var blitt inspirert og 
opplært av oljefruene fra Amerika. Liz ville egentlig kalle butikken opp etter bestemoren som het 
Berta. Men hun syntes at Berta hørtes mer ut som en bakerbutikk enn en quiltebutikk, så det gikk 
ikke. Da navnespørsmålet var oppe, drev mannen hennes på med å støpe noen portstolper utenfor 
huset, og de så ut som kaktuser, derav navnet. Et ganske originalt navn, og en ganske original 
grunn, spør du meg. Hun kunne og fortelle at butikken ikke var ny, slik Erling hadde oppfattet det, 
men den var flyttet, utvidet og nyåpnet. 

Det var en flott quiltebutikk med et hav av stoffer i alle 
varianter, meter på meter med stoffer i alle farger, mønstre 
og motiver. Den som ikke ville finne noe brukbart her, ville 
ikke finne det noen steder! Butikken var og full av all 
verdens tilbehør. Det var noe å se hvor du enn snudde deg, 
esker, bokser, knapper, mønstre og bøker pluss mange andre 
små ”ting og tang”. Selv fant jeg er flott hestestoff til 
gardiner til sønnedatteren min, med et fint bakstykkestoff i 
dobbel bredde til fór. Det er mye en kan bruke quiltestoff til. 
Da jeg skulle betale fikk jeg en neglefil med kaktusmotiv på 
i presang, fornøyelig. 

Så jeg kan bare anbefale alle som skal til Stavanger å ta en 
ekstra sving utom Tananger. Butikken er vel verd et besøk. 
Dere finner Kaktusquilts på internett, kaktusquilts.no 

 

Hilsen Irén  
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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 

 

Interiørbilder fra Kaktus Quilts. 
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HJEMMELAGET SNELLESTATIV 
 
Et greit snellestativ kan du lage med enkle midler, og som det ses på bildene, kan 
størrelsen lett varieres. 
Man trenger: 
Slipshenger fra Elfa, de fåes i 2 bredder (med 26 eller 32 knagger). 
En passende treplate,  (hobbyplate, sponplate, kryssfiner, man "tager evt hva man 
haver") litt lengre enn slipshengeren. Bredde i forhold til hvor mange slipshengere du 
vil sette på. 
Øyeskruer eller annet til å henge opp med. 
En passende lengde taklist (skyggelist), (eller noe annet, bare den er skrå slik at den 
holder slipshengeren ut fra platen). 
 

• Den skrå listen monteres (f.eks. limes) på platen med den tykkeste enden ned, 
se detaljbildet. 

 Skal du ha flere stativer under hverandre, ikke sett dem for tett. På min 
 store plate er avstanden mellom festepunktene ca 12 cm. 

• Slipshengeren skrus fast på platen slik at den hviler på den skrå listen. 
• Lag passende oppheng og heng opp! 
 
Hilsen  Signe 
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Mønster til Valentinehjertet på forsiden. 
Den røde streken er stoffhjertet og resten er broderilinjer. Bruk franske knuter eller perler som 
markert. 

Nye kurs våren 2011 
18.-20. februar: 

Buggy Barn Hjerteteppe med Helle Løvenskiold 
11.-13. mars:  

Mange muligheter med 600 linjalen med AnnAKa 
19. mars:  

Grunnlegg. opplæring PFAFF Broderimaskin med Mona 
25.-26. mars: 

Bernina Broderimaskin v/Kristine  
Fr.25: Broderidesign Designer Plus, versjon 6.0 

Lø: 26: Opplæring Bernina Broderimaskiner.  
Lørdag 26. mars kl. 12:00. 

Bernina Event- presentasjon av de store nye sy- og 
broderimaskinene med Kristine fra Sømsenteret 

Påmelding, servering av forfriskninger. 
1.-3. april 

Veskekurs ny design ”Karen” med Bente N. Malm 
Onsdager kl. 17:30 – 20:30:  

Drop-in samlinger som tidligere. Husk påmelding! 
Kurs- og inspirasjonskveld:  

Janome MC 7700 Horizon med Mona 
 

Utfyllende informasjon om flere kurs og samlinger på 
hjemmesiden vår. 
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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 
 

 
 

 

 

Sminkepung‐konkurranse
 

Vi utlyser en uhøytidelig sminkepung‐
konkurranse i vårsemesterert. 
Innlevering, avstemning og premiering av 
favoritten, på sommermøtet. 
 
      Hilsen Styret 
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 MÅNEDENS BLOKK – FEBRUAR 2011 
V/Turid Margaret Uren / tmuren@online.no 
Serien startet i september 2010, Lappenytt nr. 144, og der vil du finne mer utfyllende informasjon 
om prosjektet. Blokk 6 heter King’s Cross (Kongens kors). 
 

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). 
 
Til én blokk trenger du følgende stoffer (jeg har beregnet gode mål) 
eller dine farger og evt. rester: 20 x 20 cm mørk rosa,  
20 x 10 cm lys rosa, 20 x 20 cm mørk grønt, 20 x 10 cm lys grønt og 
20 x 20 cm lyst. 
 

 
 
 
 

 
 
Sy 4 trekantruter i hver av kombinasjonene som er vist over. 
 
 

 
Sy de ferdige trekantrutene sammen  
til 4 seksjoner. 
 
 
 
 
 

Sy de fire seksjonene sammen til en blokk som vist nedenfor. 
 

 
 
 
 
    
 

  
    
  
 
 
 

Fortsetter i neste nummer!  
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Tonje Brodering og Lappe-Loftet  
Presenterer: 

 
”Glædelig Jul” 

 
Veggteppe: ca. 120 x 165 cm før quilting. 

 
BOM går over 6 måneder. 

 
Koselige stitcherymotiv som forteller om nissenes førjulstid. 

 
Brodert tekst nederst på teppet: 

”Julehygge og Juleklem gir Juleglede i hvert et Hjem”  
 

 
 
 

Besøk vår nye blogg på:    http://lappeloftet.blogspot.com 
 

Sykveld med tema annenhver onsdag i partalls uker. Første gang 12 januar. 
Kl: 18-21 

150,- pr kveld 

Nye åpningstider Lappe-Loftet: 
Tirs-Ons-Fre: 11- 17 

Tors: 11 - 20 
Lør: 9.30 - 15 

 


