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Da vår mamma døde for en tid siden, bestemte jeg meg for å ta vare på alle klærne hennes som var 

av bomull, men den tanke på å lage et mammateppe. Opprinnelig så var det jo biter av brukt tøy 

som ble til tepper som varmet familiemedlemmer og var til nytte ellers. 

Sommerferien nordpå ble benyttet til sying.  Resultatet så langt er 2 mammatepper – der vi kan 

kjenne igjen den kjolen hun bruke den sommeren, det forkleet og ikke minst den blusen som hun 

brukte på den bursdagen. 

Mamma var en fargerik dame også når det gjaldt klær – lilla, røde, gule – stripet, rutet og blomstret. 

Så utfordringen er å sette lappene sammen til koselige minnerike tepper. 

Vi er 4 søsken og nå vil også noen barnebarn  ha et minne om Ho Bestemor. Opphold nordpå vil 

heretter bli koselige, minnerike syopphold. Målet er å kunne bruke den minste, siste restebiten  i et 

mammateppe. 

 

Ragna B Langlo 
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Leder fra styret 

 
Ja, så er høsten her, kanskje den 

aller beste tiden for oss som 

driver med quilting.  

 

Tenk;  mørke kvelder der du ikke 

får dårlig samvittighet fordi du 

ikke er og luker i hagen , klipper 

plenen, maler huset o.l. Eller at 

du ”må” være ute fordi været er 

så fint. Nei, på denne årstiden blir 

i alle fall jeg mest produktiv.  

 

Denne tiden mellom sommer og 

jul er den beste tiden i året, vi må 

bare huske på å ikke stresse, men 

gjerne samle venner til koselige 

sykvelder med hyggelig prat.  

 

Jeg vil oppfordre dere alle til å 

invitere en eller flere venninner 

hjem til en koselig syaften. Ta 

den telefonen du lenge har tenkt 

på, det er gjerne mange som 

ønsker noen å snakke med og sy 

sammen med. Det er kjekt å sy 

alene, men enda kjekkere å sy 

sammen  

 

Hilsen Inger Margrethe (Immen) 

 

 

 

Uhøgtidelig 

koppeposekonkurranse 
 

Vi utlyser en uhøgtidelig 

koppeposekonkurranse i 

høstsemesteret. 

Det vil bli innlevering, 

avstemning og premiering 

på julemøtet. 

 

Hilsen styret 
 

 
 

 

 

 

 

 

OBS, OBS! 

Ny møtedag i desember 

 

På grunn av annet stort 

arrangement i Kulturhuset 

må vi flytte vårt 

desembermøte frem en uke 

til 6. desember. 

   Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

  Stipend for 2012 
 

Vi vil minne medlemmene 

om at frist for  søknad om 

stipend for 2012 er  

31/12-2011. Se 

hjemmesiden for regler for 

søknad. 

 

Hilsen styret 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

oktober er 25.oktober 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra medlemsmøte 13-09-11 

 

Som vanlig ble høstsesongen åpnet med 

butikkenes dag, og de fleste butikkene var 

representert med et bredt utvalg av 

produkter. Alle butikkene fikk anledning til 

å presentere sine planer for høstens 

aktiviteter, og drive PR for kurs og andre 

aktiviteter.  

Styret har sydd to topper til slumretepper 

av blokker med votter på som laget har fått 

fra Calgary, og en av disse ble vist frem. 

Styret utfordret medlemmene til å lage noe 

av de resterende blokkene, som var fordelt 

i små pakker. Vi gleder oss til å se 

resultatet.  Slumreteppene skal quiltes, og 

disse og småprosjektene vil bli loddet ut 

senere. 

De som hadde fulgt med på Turids serie 

"Månedens blokk" viste frem sine tepper, 

det var stor variasjon i fargevalg og 

utforming! Medlemmene ble også 

oppfordret til å lage flere. Styret vil prøve å 

få alle disse teppene stilt ut samlet på 

NQFs årsmøte i mars. 

Etter god aktivitet foran butikkenes bord 

og hyggelig prat inne i salen, var det "Vis 

og Fortell" med mange fine prosjekter. 

 

 Hilsen Signe H. 
 

 

Ta med til symøtet i 

november: 
 

Synål og lys tråd, 

knappenåler, papir- og 

stoffsaks. 

Det kan og være en fordel 

med limstift. 

 

Hilsen styret 
 

Jeg selger min trillekoffert til 

symaskin for halv pris, kr 600,- 

Anne-Marie B.  Tlf  55 29 00 59 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
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TEPPER  TIL  GLEDE! 
 
Hurra!!!  Vi har klart det!  1.000 tepper på 10 år var målet vårt, og det har vi klart med god 

margin!  Teppene har strømmet inn fra quiltelag og fra enkeltpersoner. 

  

Det er litt av en samling som nå skal leveres til Barneklinikken.  Og for noen tepper!  Aldri før har 

vi sett så mange forskjellige teknikker og sammensetninger.Og en flott fordeling av småbarnstepper 

og ungdomstepper , i alle farger og mønstre. 

Det er bare helt fantastisk å oppleve at det er så mange flinke og kreative damer! 

Det blir mange barn som kommer til å glede seg over å få sitt eget teppe! 

 

Teppene skal leveres til Barneklinikken 

 torsdag 20.oktober, kl.10.00. 

Det er vanlig at vi er 4 representanter med 

på overleveringen, og vi prøver å  ha med 

nye hver gang.  Så dersom noen har lyst til 

å være med denne gangen,ta kontakt med 

meg på mobil: 

                           414 43 588 

Det er fint om det er noen med stor bil som 

melder seg, for jeg får ikke plass til alle 

teppene i min bil. 

 

Tusen, tusen takk til alle dere som har vært 

med å bidra til  Tepper til glede-aksjonen!   

 

Gå inn på bloggen vår: (teppertilglede.blogspot.com), og se bilder av alle de flotte teppene. 

 

Quiltehilsen fra Anne-Kari 
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 

15ÅRS-JUBILEUM!   
 
 

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 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

   

                     Mange flotte tilbud.
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Eske av kaffeposer. 

 

Jeg hadde besøk fra Finland i sommer. De hadde med seg en gave til meg som jeg vil vise dere. Vi 

har jo før sett fine nett sydd av kaffeposer. Denne esken er i alle fall for meg en ny ide. Kaffeposene 

er brettet og sydd til remser. Så er de flettet sammen til eske med lokk. Hun som ga den til meg, 

bruker sin til å oppbevare brød i på hytten. Flott synes jeg, så bare grip ideen og prøv!  

 

Hilsen Irén 

 

 

Velkommen til høstaktiviteter i Quilltehuset 
 Håndarbeidskafe hver 2.onsdag 
 Nye kurs 
 Juleverksted 
 Akrivitetskvelder 
 Følg oss på bloggen 

Quiltehuset.blogspot.com 
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Månedens blokk – tepper 

 
På september-møtet var det ”vis og fortell” for tepper 

sydd etter månedens blokk prosjektet som ble 

påbegynt i september 2010 og avsluttet i mai 2011. 

Det var ikke så veldig mange tepper som ble vist frem, 

men de som ble vist var både flotte og varierte i 

forhold til modellen i prosjektet, og det var veldig 

greit å se.   

Mitt teppe er holdt i helt andre farger enn tegningen, 

og jeg viser det her for å oppfordre (utfordre?) flere til 

å ta symaskinen fatt og sy et teppe i egne farger! 

Planen er at vi skal få så mange som mulig med på en 

mini-utstilling i den store utstillingen som skal være i 

forbindelse med NQF sitt årsmøte i Bergen i mars 2012. 

For å være med på utstillingen må vi melde inn teppene på vanlig måte, men vi vil da ta en felles 

påmelding av alle teppene slik at de blir å forstå som en ”samling”. For at dette skal la seg gjøre må 

vi, inne fristen for påmelding, vite hvor mange tepper vi har, og evt. størrelser hvis de avviker fra 

standarden som er ca. 100 x 100 cm. Innmelding/innlevering av tepper gjøres til meg og vår lokale 

frist setter vi til første uken i januar 2012. 

Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe du lurer på. 

        Hilsen Turid Uren 
 

 

 

MINIPUTER 
 

Har du noen gamle, men vakre broderier liggende? Ta min ide, 

og sy deg noen fine små puter. Mine måler bare 19x19 cm. 

Remsene rundt kommer selvfølgelig fra restekassen, og dunen i 

innerputene fra en gammel (vasket!) dyne. Dunlerret fikk jeg av 

en quiltevenninne for mange år siden.  

Jeg må innrømme broderiene som jeg har brukt, er fra 

loppemarked, men har du ikke noe liggende i en skuff, så kan det 

være du er like heldig som meg og finner en skatt blant skrot 

(som det jo er mye av på loppemarkedene rundt omkring). Eller 

spør tanter, mor eller bestemor. Det er SÅ kjekt når noe kan 

brukes på nytt. 

   Syglad hilsen fra Anne-Marie B 
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Utlodningsteppe 

 
I forbindelse med NQF sitt årsmøte er det vanlig at det quiltelaget som er ”vertskap”, bidrar med et 

utlodningsteppe som er laget som et fellesprosjekt. NQF betaler vatt, bakstykke + kanter og 

quilting, mens vi som lokalt quiltelag er blitt spurt om vi vil lage toppen av teppet som et 

fellesprosjekt. 

Denne gangen har vi valgt en enda enklere blokk en da vi laget våre egne utlodningstepper til sist vi 

hadde utstilling. Det som er viktig denne gangen er fargevalget. 

Fargene som er ønsket denne gangen er: RØDT, ROSA, LILLA, BLÅTT og RØDGULT. Ikke for 

mørke nyanser (god kontrast mot det svarte) og ikke for mye hvitt i mønstringen. Alle de små 

hjørnene skal være svarte. Det kan godt være mønster i de svarte stoffene også, men ikke for mye 

hvitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokken lager du slik: 

Skjær 1 kvadrat 16,5 x 16,5 cm (6,5 x 6,5 inch) i hovedfargen 

Skjær 2 kvadrater 9 x 9 cm (3,5 x 3,5 inch) i svart 

Tegn en diagonal sy-linje på baksiden av hver av de svarte kvadratene. Legg den rette mot rette i to 

motstående hjørner på det store kvadratet og sy en søm på sømlinjen. Klipp ned stoffet på baksiden 

så det står igjen ”et godt sømrom” og stryk sømrommet inn mot hovedstoffet. 

Vi trenger totalt ca. 100 blokker for å laget et stort slumreteppe. Håper på god respons. Det er bare å 

sette i gang, og de ferdige blokkene leveres til meg. Siste frist for innlevering er medlemsmøtet i 

november. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.  

       Hilsen Turid Uren 

 
 

Glidelås i metervis 
For første gang har jeg kjøpt glidelås i metervis, 5 meter og 10 stoppere. 
Men hvordan  får jeg  disse stopperne på på en enkel og grei måte mon tro. 
Etter å ha prøvd – i flere omganger  på den ene og den andre måten etter tips fra både den ene og 
den andre  - var det en som kom med en forklaring med følgende kommentar på slutten' ‘ jeg 
skulle hatt en video og vist deg, det hadde vært lettere’. 
Hva gjør man så?? Jo, søker på Youtube! 
Problemer med å få på stopperne når du kjøper glidelås i metervis?? 
Der fant jeg denne videoen:  
http://www.youtube.com/watch?v=FlofJgSM5oY 
  
Jeg prøvde og fikk det til ved første forsøk!! Da ble jeg litt paff kan man si. 
Det er jo for godt til å være sant tenkte jeg, og prøvde en gang til. Jo det er faktisk så enkelt! 
(... og bitene av glidelåsen som jeg prøvde med  var bare 5cm lange) 
  
         Torbjørg 

http://www.youtube.com/watch?v=FlofJgSM5oY
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AnnAKa sitt juleteppe ” gledelig jul”, har fått en ny mening og minne for meg, etter at jeg var på 

Røros i sommer.  

 

Min mann og jeg tok turen oppover, siden vi aldri hadde 

vært der. Vi fikk overnatting,  5min ( å gå) utenfor 

sentrum. Vi kom opp sent fredagskveld, tok bagasjen inn i 

”hytten”, så gikk vi ned til sentrum og gjorde oss godt 

kjent der, til dagen etterpå.  

Vi gikk i kirken, en kirke med mye historie….hele Røros 

har jo veldig mye av det, er veldig interessant! Vi gikk i 

musèet og vi gikk i Olavsgruven. Det var første gang vi 

var nede i en gruve, det var bare fantastisk !!! DE flotte 

fargene i fjellet !!!  

Jeg hadde med meg blokk nr 1 (den med hesten), og 

broderte på den. For hvert sting jeg sydde, tenkte jeg hele 

tiden på hvordan hestene jobbet i gruvene med sine eiere, 

men også hvordan de levde på den tiden der. Fra tidligere 

har jeg lest og hørt mye om Røros, og følte at alt stemte 

da vi var der. Der var en veldig lun atmosfære, en del 

kunstnere rundt omkring…..jeg følte meg veldig hjemme, 

for å si det sånn. Sa til min mann at jeg skal opp igjen der 

og kanskje en gang få oppleve stedet på vinterstid når folk 

kommer langveis fra for å selge ting og tang. Men då sier 

alle til meg:” Men då er det jo såååå kaldt der oppe!”  Vel 

vel, tiden får vise. Men opp igjen skal jeg . 

 

Vi dro innom Ålesund på vei hjem, hadde aldri vært der heller. En litt overgang fra fjellet til sjøen 

, men Ålesund var et fint sted det, vi hadde finværet med oss. På vei hjem, var vi innom 

Lappestua. En koselig butikk med både stoff, garn og broderigarn….der var sikkert andre ting også. 

Jeg ble så betatt av de bitte bitte små plaggene som de hadde laget til Amanda prosjektet, så jeg fikk 

nok ikke med meg alt. Line var en utrolig hyggelig dame ! 

Men Atlanterhavs veien dere, vi var såå skuffet !!! Vi har jo Øygarden, vi , sikkert derfor  

  

     

    

 Irene Haugland 
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Quilt Sampler – høst/ vinter 2011.  
Quilt Sampler er en av mine absolutte favoritter i quilteblad-verden. 

Dessverre kommer bladet til Norge minst en måned etter at det er 

kommet ut i USA, og selvfølgelig til en annen pris. Denne gangen 

bestilte jeg det fra en butikk i USA, og selv med frakt ble det  ikke 

dyrere enn å kjøpe det på Narvesen. Og det beste av det hele: 

Leeenge før jeg kunne forvente å finne det her hjemme.  

 

Quilt Sampler presenterer to ganger i året 10 quiltebutikker i USA 

(og noen ganger Canada). De siste par årene har de i tillegg besøkt en 

av butikkene som er blitt presentert i en tidligere utgave. Hver av 

butikkene bidrar med et mønster i bladet, og denne gangen synes jeg 

det er spesielt mye fint. Særlig teppet med 16-patch-blokker og 

applikerte blomster falt jeg for. Babyteppet med 9-patch-blokker er 

også nydelig. Det er blått og hvitt, og inspirert av antikke quilter.  

 

Denne gangen (som alltid ellers) er bildene i bladet studert nøye. Jeg er i skrivende stund ikke 

kommet i gang med lesingen, men det er rett og slett fordi bildene er så inspirerende at jeg ikke er 

kommet så langt. Det er i denne utgaven mye å hente for oss som elsker rester og liker quilter som 

er litt ”restete”. Men det er også mye inspirasjon for dem som synes det er best med 3 farger (eller 

helst bare 2) i en quilt.  

 

Quilt Sampler er alltid inspirerende og en nytelse å lese, men det er lenge siden jeg har blitt så til de 

grader inspirert av bladet som denne gangen. Her er det bare en ting å si: Løp og kjøp!  

           Kjersti   
 

Opprydding…  

I sommer hadde vi en liten ombygging/ oppussing, og det førte til et akutt behov for å rydde, kaste, 

gi bort osv. Det kan jo for så vidt være lurt uansett om man skal pusse opp eller ikke, og det var 

deilig å få litt mer orden i sysakene (denne gangen bokstavelig talt!). Jeg oppdaget at jeg hadde 

uhorvelige mengder med quilteblader, men hadde jeg hjerte til å bare kaste dem? Nei… Noen 

kunne jo gjøre nytte av dem. Jeg så igjennom alle bladene. Det tok tid, men jeg koste meg med 

arbeidet. Jeg beholdt en god del, men resten bestemte jeg meg for å bunte sammen - ti i hver bunt – 

og selge for 100 kroner. Det er nytt og gammelt om hverandre, noen av bladene er sågar fra 2011. 

Er du interessert, ta kontakt med meg på quiltelagsmøtet eller på kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no. 

Jeg kan ellers anbefale dette for alle andre som kjenner at mengden blader blir for stor. Noen kan ha 

stor glede av de bladene som støver ned og som du har ”glemt” at du eier. Får du noen kroner 

tilbake er jo det fint – de er jo ikke gratis i innkjøp, heller…  

          Kjersti (Stenhjem Lie)   
 

    JUBILEUMSKOMITÈ 2012 
 

Til neste år skal BQL feire sitt 25. år.  

Komitèen består av: 

Anne-Marie Bottolfsen, leder 

Gun Tepstad 

Ella Moe-Nilssen 

Berit Myklestad 

Irene Haugland 

Alle sa ja til å være med med en gang de ble spurt. 

Flott gjort! 

Vi har hatt vårt første møte, og tror vi kan love at 

det skal bli mye gøy i jubileumsåret. Vi tar med 

glede imot tips og ideer. 

 

mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
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2011-SOMMER MED JULEAVSLUTNING 
Hyggelig melding fra Kristin & Co til sy-og strikkedamene som er innom på håndarbeidskaféen og 

diverse kurs i Quiltehuset: Alle som holder på med Anna Ka sin  Glædelig Jul og  Lynnette 

Andersson sitt Christmas Fun inviteres til en felles samling – ”JULEFEST  I JUNI” 

 Kristin hadde flyttet til Bjorøy og ville holde sommeravslutning i det nye huset.  

Det er god plass både ute og inne, sa hun. Og fra alle damene kom det et rungende JAAA! Det ville vi være 

med på. Vi lurte på hva vi kunne bidra med? Jo, vi ville ha kurvfest. Og selv om Kristin protesterte og 

ganske sikkert selv ville bakt minst 10 paier og kaker m. m, så ble det slik vi bestemte: Kurvfest! 

 

Dagen kom med strålende sol og vi gledet oss veldig.  Vi beregnet god tid til den lange reisen. Jammen måtte 

vi kjøre gjennom en undersjøisk tunnel. Det gikk bra helt til noen så det som kanskje kunne være noen 

krabber som hadde forvillet seg ut på bilveien. Det bar av sted ute på øyen; bakke opp og bakke ned, sving til 

høyre og sving til venstre. Det var som en lang ferietur. Kristin hadde sagt at vi måtte kjøre til vi kom til et 

hus pyntet med 2 norske flagg utenfor døren. 

Og der stod Kristin og komiteen og tok hjertelig imot oss. Vi tømte bilene for matkurver og sysaker. Men 

Kristin ble litt streng i blikket da hun oppdaget at en av damene hadde med seg både sovepose og 

liggeunderlag. Vi måtte jo få en omvisning i huset, og da vi tilslutt snek oss inn i det aller helligste – 

syrommet til Kristin – ble det godkjent av oss. 

I stuen var det dekket nydelige bord og alle fikk plassert vesker og bager som var fylt til randen av alle slags 

sysaker. Noen vartet til og med opp med underholdning og noen var ivrige med fotoapparatet. Vi hadde et 

fantastisk flott koldtbord. Maten smakte fortreffelig og vi ble både gode og mette. 

Etter maten var det tid for å strekke litt på beina og vi gikk på vandring ute mellom flotte 

rhododendronbusker, rikelige staudebed og koselige sittegrupper og jammen var det også et supert 

utekjøkken nede i vannkanten. 

Inne igjen var det tid for Vis og fortell, litt butikk med stoffer og mønstre og som tidligere nevnt også litt 

underholdning. Renate holdt et lynkurs i  hvordan lage en 3 ” Ohio star. 

Ingen dager varer evig, så det var bare å begynne å rydde sammen, både sysaker, kurver, og for én av 

oss både sovepose og liggeunderlag . Tilslutt ble det klemmer og vinking til alle. Dette hadde var en 

fantastisk sommerdag som vi kommer til å huske lenge. 

 
        Takknemlig hilsen fra Ingrid og Rita                

        og sikkert fra  alle de andre som var med. 
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 Maureen Minne har fått dette utklippet fra sin venninne Valerie i England. Jeg har 

forsøkt (etter beste evne), å oversette det til norsk.  Turid U. 
 

Hvorfor quilting er så “spesielt” bra for oss. 
Daily Mail Reporter 

Som tilhengere av en stille og rolig hobby, ville de (quiltere) 
være de siste til å lage noe oppstyr omkring det, men det 
virker som om quiltere har all mulig rett til å feire sitt 
håndverk etter at vitenskapsmenn har funnet ut at det er 
’spesielt’ bra for oss. 
En studie har funnet ut at quilting forbedrer ens velvære på 
måter som fysisk- og utenomdørs aktiviteter ikke kan gjøre, 
og tilbyr en kreativitet som er blitt begrenset i den 
moderne verden. 
Et team fra Universitetet i Glasgow konkluderte med at alle 
hobbyer - fra lesing til ’trainspotting’ – bør bedømmes ut 
fra de mentale og fysiske fordelene de gir. 
De har intervjuet quiltere og har funnet at denne 
aktiviteten hjelper på det kognitive, kreative og 
emosjonelle velværet, spesielt blant eldre mennesker. 
Bruken av sterke, klare farger var oppløftende, aktiviteten 
avledet en fra jobbstress og quilting byr på utfordringer 
innen både regneferdigheter og geometri. Det øker også 
selvfølelsen og har en viktig sosial side. 
Professor Jacqueline Atkinson, medansvarlig for studiet og 
selv en quilter gjennom femti år sier: Å gjøre noe som 
engasjerer en og som man virkelig liker, er nøkkelen. Som 
voksne gjør vi ikke ofte nok noe som inkluderer lek og gøy.  
Vi bruker mye tid på å studere bruken av parker og 
grøntområder, og hvor viktig det er for individet og 
nabolaget, men kanskje trenger vi å si at der er andre ting 
som er viktige også! 


