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Leder fra styret 
 

Ja, så er vi tilbake i 

hverdagen etter en 

fantastisk fin påske med 

yrt vårvær. 

Jeg får alltid en masse 

inspirasjon når verden 

rundt meg våkner til liv 

etter vinterdvalen, med 

vårens grønnfarger i 

overflod, og jeg har brukt 

litt av påsken til å male på 

stoffer som skal brukes i 

konkurransebidrag til 

neste årsmøte i NQF. Vi 

får vel alle mer å gjøre 

både ute og inne i denne 

tiden, men om vi ikke får 

gjort noe med dem der og 

da, så la oss ta vare på 

ideene og inspirasjonen til 

senere bruk! Lag deg en 

idebok, og skriv ned 

tankene etter som de 

kommer, så kan de 

plukkes frem senere i 

ledige stunder. 

 

Hilsen Signe H. 

 

 

 

 

 

Påmelding til 

sommermøtet. 

 

Påmeldingsfrist  

torsdag 9/6  
til Inger Margrethe,  

tlf.nr. 55132660 / 97537095 
 

     
 

Til Quiltelaget! 

På vegne av OPEN HEART, vil 

jeg takke så mye for det Flotte 

teppet dere gav til utlodningen vi 

hadde til påske. 

Jeg har fått mange positive 

kommentarer på det flotte teppet 

dere laget, og mange tok nok 

noen ekstra lodd i håp om å 

vinne teppet. 

Vinneren var et ektepar fra 

Øygarden. De ble både målløs 

og overbegeistret for teppet . 

Utloddningen innbrakte ca 

kr.22.000! 

Nok en gang vil jeg takke for 

den store innsatsen dere har gjort 

i arbeidet for å hjelpe gatebarna, 

barnehjemmet og Sergey 

Petrenko,en gutt på 18 år (fra 

Ukraina) som ikke kunne gå, og 

hadde store liggesår. - OPEN 

HEART sier TUSEN TAKK. 

  

Mvh 

Unni R instefjord 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Frist for stoff til neste 

Lappenytt er 31.mai. 
 

http://vestlandstreff2011.blogspot.com/
mailto:irser@frisurf.no
mailto:tor.bottolfsen@c2i.net
mailto:tmuren@online.no
mailto:anna.synnova@hundal.priv.no
mailto:inger@flex.no
mailto:b-hogh@hotmail.com
mailto:meliviho@broadpark.no
mailto:abehole@online.no
mailto:ma-vats@online.no
mailto:anne-marie.wolff@start.no
mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
mailto:tor.bottolfsen@c2i.net
mailto:irser@frisurf.no
mailto:irser@frisurf.no
mailto:tmuren@online.no
http://www.bql.no/


Lappenytt nr. 152/2011     ✄  Side 3 

O JUL MED DIN GLEDE…….. 

Solen skinte fra skyfri himmel og våren tittet fram med et stort smil. 

Vinteren hadde skjønt at vi ikke ville ha den lengre og smeltet bort 

litt etter litt, men hevnet seg av og til med slaps og sleipe gater som 

en lite hilsen til oss..folket. 

Jeg ville ta en tur til byen i det fine været og handle noe som jeg 

helt sikkert måtte ha. 

Siste stopp var Quiltehuset i Marken 

 

Hei allesammen sa jeg med vårstemmen min og ble møtt med 

hyggelige smil tilbake. 

Der fikk jeg så vite at Quiltehuset skulle gå i gang med to nye 

juleprosjekter denne våren: 

 

*Gledelig jul fra Annaka 

*Christmas Fun fra Lynette Anderson 

 

Påmeldingen var i gang og de fortalte at de ville lage hyggelige 

møtekvelder på hvert av de to prosjektene. 

 

Det er jo lenge til jul protesterte jeg og var ikke klar til å ”ringe inn julen 2011” ennå. Jeg kjøpte det 

jeg trengte av sytilbehør og reiste hjem. 

Men da var det gjort. Juleprosjektene hadde festet seg på netthinnen og var umulig å slette. 

Neste dag var det av sted til byen igjen. Heldigvis var det noen ledige plasser 

igjen, og jeg meldte på både Rita og meg selv, selv om Rita var på tur. 

 

Første symøte med AnnaKa sine julegleder skulle være 23. mars kl.18.00. 

Det luktet nystekte vafler og kaffe lang vei. Et koselig bord var dekket på til 

oss. Det var som om det sto skrevet ”velkommen” over hele butikken, og det 

var vi. 

Vi fikk utlevert julestoffene, mønster, broderitråd og ikke minst, nissemotiv 

ferdig trykket på stoff. 

Det var bare å sy i vei med en gang. 

 

Mens vi koste oss med kaffe og sytøy fortalte Elin og Anne Karin at 

Quiltehuset skulle starte med Håndarbeidskàfe annenhver onsdag fra 11.30 til 

13.30. Da kan vi ta med det vi ønsker å gjøre, men de kommer til å ha et lite 

tema hver gang. 

 

Selv har jeg vært med på My Garden prosjektet.  Der har vi møtes ca en kveld i 

måneden siden sommeren 2010 så de fleste begynner vel å bli ferdig med det 

prosjektet. 

 

Nå gleder jeg meg til neste Gledelig Jul møte, for da skal alle sammen hjem til 

Kristin. Det er veldig inspirerende å treffe nye sydamer og ha det kjekt med. 

 

 

Quiltehilsen fra Ingrid og damene på Gledelig Jul treffet. 
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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 

 
 

 

Referat fra aprilmøtet.  
Irén ledet møtet. Først ble det en del opplysninger. Anna Synnøva informerte om at biblioteket har 

fått inn 12 nye bøker. Vi ble oppfordret til  å låne dem, og gjerne skrive en anmeldelse til 

Lappenytt. En del bøker skal ut av biblioteket. Det blir en auksjon – kanskje på julemøtet?  

Bidragsytere til Lappenytt fikk en påskjønnelse, som vanlig.  

 

Quiltehuset hadde butikk på møtet, og Kristin informerte om nyheter. Butikken skal ha korte kurs 

fremover, og 3. mai er det log cabin som er tema.  

 

Bente Haugland, tekstilkunstner fra Os, holdt så sitt foredrag for oss. Vi fikk følge hennes vei til 

kunsten gjennom tidlig barndom, husflidskole (som hun egentlig ikke fikk lov til hjemmefra) og til 

en kunstnertilværelse der hun føler seg priviligert som får leve ut drømmen sin. Vi fikk en grundig 

innføring i hvordan hun jobber, fra skisse til ferdig arbeid. En notisbok er alltid med i vesken. Der 

tegner hun alle ideer som kommer flyvende forbi. Til arbeidene sine bruker hun både «vanlige» 

stoffer, håndlaget papir og møbelstoffer, og forvandler disse til de nydeligste bilder. Paljetter, perler 

og «slør» er prikken over i'en. Bentes arbeider består av både små og store bilder, kirketekstiler og 

utsmykninger til ulike bygg. Hun skal ha utstilling i Galleri Os fra 6. mai. Så de som har anledning 

må prøve å få den med seg!  

 

Etter pausen var det som vanlig «vis og fortell». Her var det mye forskjellig: smått og stort, påske, 

konfirmasjonspresanger og mer til. Bildene finner dere på bql.no. Det anbefales å ta en titt der!  

 

Kjersti  
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”En synål er ikke bare en synål, vet du” ..eller ..  
                              ”Kan en synål få lov å se ut hur som helst?” 

 

Vis meg den snekker som har kun én hammer eller sag, eller kun én type spiker. Alle håndverkere vet at det 

er viktig å bruke riktig utstyr for å få et godt resultat Man kan ikke få til små usynlige sting med en tykk nål, 

eller små quiltesting med en lang nål (d.v.s. jeg kjenner en som kan, men det er nok unntaket som bekrefter 

regelen!) 

Her er hvilke nåler jeg vil anbefale til forskjellig bruk. Disse har jeg kommet frem til som fungerer for meg. 

Til håndapplikasjon, og annen håndsøm brukes en tynn spiss nål kalt ”appliqué, og er merket med ”Sharps”. 

Jeg anbefaler nr.10, men prøv deg frem for å finne den lengden du trives med. 

Nåler er kortere og tynnere jo høyere nummer de har. 

 

Til tråkling bruker jeg en litt lenger og kraftigere nål, som for eks.”Patchwork nål   

nr. 8” fra Clover. 

Til håndquilting finnes spesielle nåler som heter ”Quilting”og er merket ”Betwteens” Også her er det høyere 

nummer jo kortere nålen er. Da jeg begynte å quiltq, trodde jeg aldri at jeg skulle klare å sy med en 

Betweens nr. 12, som er 23 med mer lang, men med litt øvelse( noen år) går det riktig bra nå. 

 

Her må jeg komme med en litt personlig kommentar. Da jeg begynte å quilte, og mine sting ble lange og 

ujevne, ga jeg ikke opp. Jeg sa til meg selv, at ”vi lever i et fritt land, og hvis jeg har glede av å sitte i min 

egen stue og lage slike sting, så er det lov!” Hadde jeg gitt opp den gangen, så hadde jeg ikke hatt den gleden 

jeg har i dag av å lage quiltesting jeg er ganske stolt av! Så det er bare å prøve seg med kortere og kortere 

nåler! 

I tillegg til de nåler jeg har nevnt her, finnes andre typer som broderinåler, perlenåler, stoppenåler, 

dukkenåler osv. men, se det er et annet kapittel. 

        Anne-Marie W 
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I sofakroken med Gunn Tepstad. 
 

Solen skinner i Bergen. Anne Marie og jeg er på vei for å 

besøke Gunn. Det er med helt blanke ark jeg er på vei, vet bare 

hvem denne damen er av utseende. Gleder meg, det er alltid 

kjekt å bli litt bedre kjent med andre quiltere. Vi fant greit fram 

og da vi trådde inn i hagen, og det første vi så var en nydelig 

quilt som hang ute for å lufte seg, visste vi at vi var kommet til 

rett sted. 

 

Gunn hadde forberedt seg godt på besøket vårt. Vi kom inn i 

stuen og på spisebordet lå det en haug med quilter hun hadde 

laget. Vi bladde oss nedover i bunken, den ene quilten vakrere enn den andre......det viste seg at 

mine blanke ark fikk farge. Ikke bare er Gunn en fargerik dame, men hun bruker mye farge i 

quiltene sine. En kan ikke la være å bli glad av å se på alle disse vakre quiltene. 

 

Gunn er en voksen dame (59 år). Hun er oppvokst på 

Osterøy og gikk latinlinjen på gymnaset. Reisetrang fikk 

hun tidlig. Hun var student i Kairo i 1 ½ år, studerte i Los 

Angeles i 3 år. Hun har doktorgrad i gamle språk fra 

Midtøsten. Har reist mye i Midtøsten, Libya, Syria, 

Libanon, Sudan , Tunis, og i Mexiko og USA. Hun er den 

siste tiden mest fasinert av land som Island, Kirgisitan og 

Tibet, dette pga naturen. 

 

 Gunn har to voksne barn, og er gift med en mann fra 

Malaysia. Vi var litt nysjerrige på hvordan de møttes. 

Svaret på det var at Gunn trente karate og han var i Norge 

som gjestetrener. Det ble kjærlighet i «slagene» og han ble 

i Norge. Så Gunn kan mer enn å sy! 

 

Gunn ga seg selv en reise i 50-års gave. Turen denne gangen gikk til Kirgisistan. Etter en flott tur 

kom hun hjem, og begynte å studere russisk på friundervisningen. 

 

Gunn’s quilteliv begynte på friundervisningen på 70-tallet. Men det var under sitt opphold i Los 

Angeles hun begynte, og her gikk hun på kurs. Hun kjøpte quiltemagasinet Quilters Newsletter og 

fulgte en BOM fra det bladet, og av den lærte hun mye. 

Gunn liker det meste av teknikker, noe kan være hurtigsøm, andre ting kan være prosjekter som tar 

lang tid. Gunn quilter alle sine tepper selv, enten på maskin eller for hånd. 

Det meste av inspirasjonen får hun på sine reiser. Her 

er det farger i naturen, barn og dyr eller gamle hus og 

mosegrodde steingarder hun tar med seg inn i quiltene. 

 

Hun kjøper stoff på sine reiser. Det er da silke hun 

kjøper mest. Det er mange steder vanskelig å finne 

bomullstoffer. 

I Malaysia er sarong klesplagget de bruker, disse er 

laget av bomull og Gunn har brukt mange slike 

kledninger i sine arbeider. 

På Borneo (naboøyen til Malaysia) finner en den 

spesielle Ikat-teknikken. Dette er en spesiell farge- og 

veveteknikk som har stor utbredelse i Asia.  
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Tråden blir farget i sammenbundne bunter, slik at fargen blir ujevn. Når den brukes til veving 

dannes mønsteret av forholdet mellom innslagstråden og renningen. Disse stoffene har og Gunn og 

hatt i sine quilter. 

 

 

Gunn er en fargeglad dame som har et stort stofflager å ta av. 

Hun bruker mye farge og stor-mønstrede  stoff. 

Hun blir gjerne inspirert av mønstre og modeller, bruker 

gjerne tradisjonelle blokker og mønstre, men må alltid ha sin 

egen vri og sitt eget stoffvalg. Her 

brukes mye Amy Butler, Kaffe Fasett 

og herresaronger. 

AnnAKa har inspirert henne til å bruke 

gamle broderier og blonder i quiltene. 

Også gamle klær synes hun er givende 

å ta med. 

 

 

 

 

 Gunn har ikke noen quiltebee hun tilhører, men hun går i 

Quiltekroken et par ganger i mnd, noe hun liker veldig godt. 

Dette fortalte Gunn oss om i Lappenytt nr 149. 

 

Det ble noen inspirerende timer sammen med Gunn. Praten gikk 

livlig sammen med deilig kaffe. Gunn deler raust av sin erfaring 

og quilte-erfaring. Og blant vennene hennes i Quiltekroken deler 

hun og sin inspirasjon og kompetanse.  

 

Det var hyggelig å få bli kjent med Gunn. Vi er sikker på at vi og quiltelaget vil se mer av Gunn og 

hennes fargerike quilter videre framover. 

 

     Margun og Anne Marie 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
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FORSLAG  TIL  RESTEBEKJEMPELSE 

Selv for oss som elsker å sy av rester, kan det bli litt for fullt i haugen, og da er denne blokken fin til 

å bruke opp noen av dem med. Sy på underlag hvis du liker det (gammelt og utvasket sengetøy 

egner seg godt). Du begynner med å legge en remse (gjerne sydd sammen av biter) diagonalt i 

firkanten, og bygger utover med remser på begge sider til alt er dekket. For korte remser syes 

sammen på tvers. Jeg har bygget på med 

flere remser utenfor ”blokken” litt a la log 

cabin. Dette er blitt en benkelapp, helt super, 

og dekorativ også, ved siden av komfyren til 

å legge våte grytelokk på! Eller grytekluter, 

hvis du vil, eller gryteunderlag kanskje? 

Hvis bildet kommer godt frem, kan du se 

den fine quiltingen. Den har min venninne 

Eva G. sydd. 

Denne måten å sy resteremser på har jeg lært 

av Maureen, men jeg har sett den mange 

steder ellers. Bl.a.  har Gerd Merkesdal et 

fint teppe i sin bok  ”Kjøkken med personlig 

preg”.  

            Syglad hilsen Anne-Marie B. 
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RESTEDAME – ER DET DU ? 

 
Ja, jo , kanskje. En del av oss er skråsikre på svaret, andre mer 

nølende. Hva vi svarer, er mest basert på hva vi legger i begrepet 

”rester”. 

 Hvis du syr tepper av gamle og avlagte tekstiler som klær og 

sengetøy, ja da må du være en restedame. Helt sikkert. 

 Hvis du syr teppene med noe gjenbruk av tekstiler , for 

eksempel en gammel duk til bakstykke og en bit av fars 

skjorte og veslas sommerkjole iblandet andre lapper , jo, du 

er nok en restedame. 

 Restedamer bruker også stoffer som er tilbake etter at kjoler, 

bukser og vester er sydd. Det som er til overs blir fine 

tepper. 

Så beveger vi oss mer over i gråsonene. Bare nye lappestoffer, er det 

en restedame da? 

 Hvie du har sydd et teppe av nye stoffer og så syr nye tepper 

av den resten du hadde igjen , velkommen i klubben! 

 Er du en av de som ut av feilskjær, prøveblokker og tiloversblevne lapper tryller frem de flotteste 

tepper? Ja, da har vi en restedame til. 

 Har du sett deg lei på alle postordrebitene som samler seg i en kurv eller isboks og har endelig fått 

omskapt stoff-rotet til et sammenhengende lappeteppe, så velkommen skal du være. 

 Har du deltatt i et stoffbytte eller et blokkbytte og sydd deg et teppe av hva du satt igjen med til slutt, 

da har du også løst inngangsbilletten. Nok en restedame. 

Så er vi over i den hvite sonen. Eller er det den sorte? 

 Er du restedame, du som har nok stoff på hyllen til å sette sammen et teppe med restepreg i løpet av 

dagen uten å måtte gå en tur i butikken? 

 Er du en restedame når du bevisst går til innkjøp av stoffer som vil gi teppene et preg av rester fra en 

svunnen tid. 

 Og er du restedame når du syr tepper etter et av mange resteteppemønstrene som er å kjøpt  i dag, og 

i samme slengen kjøper alle stoffene du trenger til teppet i butikken hvor du fant mønstret du likte ? 

Ja, ut i fra dagens norm så kan vi nok kalle oss det. Gårsdagens restetepper bærer preg  av hvilke stoffer de 

hadde for hånden, om hvilken teknikk de brukte  for å dele opp stoffer og sy det sammen igjen , og hvor mye 

tid de brukte på teppene sine . Da som nå, med andre ord. Mange restetepper av i dag bærer preg av at vi får 

tak i og har råd til nye stoffer, utstyret vi bruker som er mest effektivt hvis det brukes sammen med nye 

stoffer , og hvor mye tid vi vil og kan bruke på et teppeprosjekt- 

Så du som syr restetepper og kjenner deg igjen her, kan også kalles en 

restedame. Og du som tar vare på de restene du får, både fra egne og andres 

prosjekter , som samler og sorterer, klapper og stryker for en gang virkelig å 

sy et ekte resteteppe- vil du være med , du også ? 

Merete Veian, Norsk Quilteblad nr. 3/98. 

Festlige tanker som mange kan kjenne seg igjen i , tror jeg. Ikke minst 

undertegnede som vanligvis får mest inspirasjon fra filleposene. 

 

Syglag hilsen fra Anne-Marie B 
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MÅNEDENS BLOKK – MAI 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 9 er en Dobbel Stjerne. Den har en del av de minste trekantene i TmT-pakken, men etter 
å ha sydd 8 blokker tidligere, blir dette liksom eksamen!  

Trekantene lages med Tryll med Trekanter – maler nr 1 og 2, gule for cm og 
rosa for inch. De små trekantrutene måler 4 x 4 cm (1,5 x 1,5 inch) inkludert 
sømrom. Ferdigmål 2,5 x 2,5 cm (1 x 1 inch). De store trekantrutene 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 30 cm lyst, 20 x 30 blått,    
       20 x 20 cm rosa, 20 x 15 cm grønt. 

  

   

 
Start med å sy trekantene.  
  Store: 8 stk blå/lyst, 4 stk. grønn/lyst. Små: 8 stk rosa/blå. 
 

 
I tillegg trenger du et kvadrat med skjæremål 6,5 x 6,5 cm (2,5 x 2,5 
inch) og fire kvadrater med skjæremål 4 x 4 cm (1,5 x 1,5 inch).  
Denne blokken blir sydd sammen i 2 trinn. Sy sammen trekanter og 
kvadrater i paneler som vist på arbeidstegningene. 
Først syr vi den indre stjernen, og så syr vi den store stjernen 
”utenpå” denne. Ferdigmål for blokken skal være 21,5 x 21,5 cm  
(8,5 x 8,5 inch). 
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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 

 

http://lappeloftet.blogspot.com/
mailto:post@lappeloftet.no
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