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OBS, OBS! 

Dato for Julemøtet er 6. desember. 
    

Påmelding til julemøtet skjer ved å ringe / sende sms til 

Inger Margrethe på 975 37 095 innen fredag 02. desember. 
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Leder fra styret 
I forrige nummer skriver Immen 

at tiden mellom sommer og jul er 

den beste quiltetiden i året, vi må 

bare passe på å ikke stresse. Det 

er lettere sagt enn gjort, synes 

jeg, for jo nærmere vi kommer 

jul, jo flere ideer popper opp i 

mitt hode, og ikke tale om at det 

er mulig å få tid til å lage alt. For 

egentlig vil jeg jo at alle på min 

presangliste skal få sydde gaver. 

Quilt, faktisk, til alle sammen!! 

Hvert år i januar har jeg store 

planer om å begynne tidlig, men 

like sikkert er det at det lar seg 

ikke gjennomføre.  Hvorfor ikke 

har jeg aldri funnet helt ut av, for 

jeg har jo sånne gode intensjoner. 

Og i begynnelsen av oktober 

kommer de glansete og lekre 

julebladene, og vi stønner alle 

sammen over at dette er jo alt for 

tidlig! Men vi lar oss jo friste, 

selvfølgelig, og årets ideer og 

forslag til selvlagete gaver er jo 
mye gøyere og freshere enn de 

fra i fjor. Og der starter stresset!  

Og like sikkert som i fjor sier jeg 

til meg selv at stresse skal jeg 

selvfølgelig ikke, i år skal jeg 

bare kose meg med 

forberedelsene. 

I år arrangerer BQL  julegave-

verksted, og her er det 

meningen at du skal få ideer til 

de små og lettlagde gavene som 

du raskt og svint syr til alle på 

din gaveliste. ”Det er kjekt å sy 

alene, men enda kjekkere å sy 

sammen”, sier Immen, og nå 

kan du ta henne på ordet. 

Velkommen lørdag 3. desember 

til alle dere som synes det er 
kjekkest å sy sammen med 

andre. At julegavelisten blir 

mindre etter en koselig sydag er 

et ekstra pluss. 

Syglad julegavehilsen fra 
Anne-Marie B. 

 

 

Uhøgtidelig 

koppeposekonkurranse 
 

Vi utlyser en uhøgtidelig 

  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 desember er  

22.november 
 

Stoff til Lappenytt. 

 

I den senere tid har det kommet inn 

masse stoff til Lappenytt og det er 

veldig kjekt å jobbe med dette.  

Når dere sender inn tekst eller bilder 

som skal benyttes, er det fint om 

teksten kan sendes i Word. Bildene 

vil jeg gjerne ha som Jpg filer for da 

er det enkelt for meg å bruke. Husk 

også på at bildene må være skarpe, 

ellers blir de uskarpe i bladet også. 

Dersom det er noe dere lurer på, ta 

gjerne kontakt med meg, så finner vi 

nok en løsning. 

  Astri Ese Hole 

 

Forsiden: Teppet er sydd av 

Turid M. Uren etter mønster fra 

Quiltmaker nr.105 
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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 medlemsmøtet 11 oktober. 

 
Iren ledet møtet som vanlig. Hun ønsket oss 

velkommen til et skikkelig høstmøte. Hun begynte 

med endel informasjon bl.a ble vi oppfordret til å 

søke quiltelagets stipend. Hun minnet oss på 

koppe-pose-konkurransen til desembermøtet. Det 

blir juleveksted 3 desember – hold av dagen!  

Saker til årsmøtet må være inne 6 uker før 

årsmøtet og sakene må leveres skriftlig. 

Astrid Ese Hole informerte om NQF’s årsmøte 

som skal avholdes i Bergen i mars. Bergen 

quiltelag skal hjelpe til med å pakke 

”reklameposer”, være vakter på utstillingen og vi 

skal være hjelpere på barnekurset. Håper så mange 

som mulig stiller. 

Medlemmene har vært flinke å skrive til 

Lappenytt i det siste. Kjempebra, fortsett med det. 

Husk å sende tekst i word og bilder sendes 

separat. 

Butikkene fikk informere om nytt fra butikken. 

Det som kom som en bombe på oss denne gangen 

var at Quiltehuset avvikles fra nyttår. Skal 

fortsette med Vestlandsdrakten og klær. 

Tema denne kvelden var : Redesign,gjenbruk og 

resirkulering. Foredrag v/ Liv Karin Lund 

Thomassen. Hun står i teten for ”Bærekraftig liv 

på Landås”. Denne gruppens har som mål å få et 

lavere forbruk, naturvennlige handlinger , 

solidaritet i klimautfordringen og gode 

fellesløsninger. Foredraget hennes viste oss bruk-

og-kast mentaliteten og om forsøpling. 

Skremmende det vi så. Som quiltelag bruker vi 

bomullstoffer. Det blir brukt mye sprøytemiddler i 

bomulls-produksjonen.  Bomull trenger mye vann, 

”giften” kommer i jorden og både dyr og 

mennesker blir syke. Det finnes ”økologiske 

bomullstoffer”. Hos ”Linogpapir”  kan en få tak i 

det. 

Vis og fortell er alltid spennende. Også denne 

gangen ble det vist mye fint. Spesielt var det å få 

sett ”Mammateppene” som det stod om i 

Lappenytt. Nydelige tepper....og vi får vel se flere 

etter hvert.  

 

Margun V. 

 

NQF -årsmøtet 16.–18.mars 2012 

 

Årsmøtehelgen nærmer seg og i  

nummer 4 av Norsk Quilteblad 

kommer invitasjonen til kurs og 

foredrag. Det pleier å være mange 

spennende kurs. For å være med 

på kurs, må du være medlem av 

Norsk Quilteforbund.  Ved å 

registrere deg til årsmøtet, får du 

adgang til utstillingene og til 

foredragene uten å betale ekstra.  

I tillegg kan du sende inn tepper til 

konkurransen og utstillingen. 

Det er selvsagt mulig å besøke 

utstillingene og butikkene uten å 

være medlem.  

  Astri Ese Hole 

 

”Det er utrolig hva man ikke får til 

– når man ikke prøver”. 

    Signe 

mailto:anne@quiltestallen.no
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Vestlandstreffet 2011. 

Da var åres tur, som i år gikk til Ålesund, over for denne gang. 

Vi skulle ha en fin tur med hurtigruten oppover, men dessverre 

gikk det ikke slik, da det ble brann i det skipet vi hadde bestilt på. 

Så da var det bare å mote seg opp til en flytur (noe jeg ikke er 

særlig glad i). 

Vi var 3 forventningsfulle damer som troppet opp på Flesland 

fredagen, og jammen var det også noen damer fra Voss som skulle 

på samme treff som oss. Flyturen gikk greit, var en del turbulens, 

og da vi skulle lande, blåste og regnet det verre enn i Bergen.  

Etter bussturen til hotellet, traff vi flere kjente fra Bergen. 

Fredagskveld var det en deilig kylling gryterett med salat til. Annie 

Eikenes holdt et foredrag om barn og symaskin. Det var et interessant foredrag, med lysbilder. Hun fortalte 

litt om teppene som ble laget av barn i husfliden. Norges Husflidslag fyller 100 år i 2010. Dette vil Ung 

Husflid være med på å markere med prosjektet ”Barn gleder barn”. Barn fra hele landet har sydd hver sin 

lapp, som ble montert sammen av voksne. Dette ble til 135 fargerike 

tepper med de snodigste motiver, som senere fikk nye eiere 

bestående av barn i Pumwani - slummen i Nairobi.  

Lørdag var det kursdag for oss 5 fra Bergen. Fire av oss gikk på 

Meshwork (fletteteknikk) med Brita Rundgren. Og en gikk på 

Tosidig quilt med Ann Karin Myren. Dette var to flotte kurs. 

Vi hadde også litt tid til stoff handling i butikkene(vi har jo 

ingenting hjemme). 

Festmiddagen var nydelig, og kvelden ble ledet av en tryllekunstner 

som tryllet og tøyset med oss 96 damer som ble mer og mer fnisete 

etter flere glass med god drikke.  

Søndag var fire oss på kurs igjen. Denne dagen tok vi turen innom 

AnnAKa, som underviste i ”Broderi og Bandskap.” Det var også et 

flott kurs. 

Utstillingen i år var ”liten”. Grunnen var at det ikke var lov å henge 

noe på veggene. Arrangøren hadde imidlertid løst dette på en 

glimrende måte ved å bruke temaet ”Noe å ha det i”. Der var vesker 

i alle størrelser og fasonger.  

Temaet Hviskeleken gikk ut på at en gruppe på fire stykker fikk 

utlevert hvert sitt fotografi, som så skulle brukes som ide til en liten quilt de skulle sy. Fotografiet ble så 

levert videre og fire nye laget så sin quilt. Dette var en veldig artig måte å jobbe på og ble til flere flotte 

”klokkestrenger”. Se vedlagte bilde. 

Alt i alt hadde vi en kjempeflott helg i Ålesund. 

Vi har allerede bestemt oss for å reise til Voss første helgen i oktober neste 

år og håper mange flere vil henge seg på. 

Og i 2013 reiser vi med hurtigruten til Molde, så her er planen klar. 

 

 Laila Vikane 
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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 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

Utstillingen varer til 18.november 
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”I SPY” 

Har lenge hatt lyst til å sy en ”I spy quilt”.Har nettopp vært på en quilteutstilling i Canada og der så 

jeg mange slike quilter.  Det var tydelig at det hadde vært en byttering som de hadde deltatt i. 

Christine A. Som vi skrev om i Lappenytt nr 154 har laget en slik quilt til bruk i barnehagen. 

Definisjonen på det er en quilt laget av motivstoff, som oftest kvadrater. Quilten er bruk til barn for 

å lete etter figurer ol.i quilten. 

MEN for å få mest mulig varierte motiver lurte jeg på om noen i quiltelaget har lyst å være med å 

bytte f.eks kvadrater på ”5x5 ”. 

Er du interessert ta kontakt med meg, så avtaler vi videre hvordan vi skal gjøre det. 

      Margun Vatshelle                        ma-vats@online.no 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

”I Spy” quilt fra utstilling i Canada   ”I Spy” sydd av Christine A. 

 

Vi venter inn et stort parti nydelige varer fra USA. 

 Lyse stoffer krem/krem kr 90,- m. 

 Lekre stoffer fra "Lake House"kr 90,- pr m  

 Masse flott i tilbehør. 

 Bokser - poser - nett  

 Kalendere og kort 

 Følg oss på bloggen 

Quiltehuset.blogspot.com 



Lappenytt nr. 156/2011✄  Side 7 

NY BOK I BIBLIOTEKET 

 

Jeg har lekt i helgen! På siste medlemsmøte lånte jeg 

en av de sist inn kjøpte bøkene, nemlig "Freemotion 

Quilting" av Judy Woodworth. Den har gitt meg mye 

inspirasjon til å prøve nye måter å quilte på frihånd 

med maskin, og jeg har allerede laget flere 

prøvelapper. Forfatteren driver stort som quilter på 

longarmmaskin, men det hindrer henne ikke i å 

komme med mange gode tips for vanlige symaskiner 

også, og et av hennes viktigste råd, synes jeg, er at 

man må leke mens man øver. For øvelse er viktig. 

Hun viser med instruktive skisser mønstre til 

utprøving, og deler sine erfaringer med oss. Her er 

hjerter, blader og blomster, fjær, spennende border 

og ideer til fylling av store flater. Hun skriver også 

om valg av tråd og trådfarge og hva det vil gjøre 

med den quiltete overflaten, samt valg av vatt og bakstykker. Helt til slutt er det et 

kapitel om hvordan hun behandler quiltene før ferdiggjøring, med å blokke dem, rette 

dem opp, og om lukkekanter. 

En kjempefin bok, anbefales på det varmeste! 

        Signe H. 
 

 

 

AMATØRKULTURDAG I GRIEGHALLEN 
 

For andre gong vart det arrangert ein dag i Grieghallen, 

der alle slags foreiningar og lag kunne ha ein stand og 

reklamera for seg sjølve. Det var alt frå teatergruppe, 

seniordans, modelljernbane, kor - og så var det oss. Me 

fekk ein bra plassering i første etasje, der folk måtte gå 

forbi oss for å koma vidare inn, eller opp i andre etasje. 

Me hadde lagt ut store og små tepper, spisebrikker og veske. Me fekk ikkje straum 

denne gongen, sjølv om me hadde bestilt det. Men symaskina stod framme med 

arbeid i, og så hadde me med oss noko håndsaum, så folk såg at me brukte fleire 

symetodar. For potensiellt nye quiltarar, ser gjerne symaskin mest tiltalande ut i 

første omgang. Det var ikkje så mykje folk innom i Grieghallen som i fjor - det 

foregjekk så mykje i byen denne laurdagen, og marked nede på Bryggen - men det 

var no greit å få visa oss uansett. 

 

        Anna 
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Intervju med Eva Gjøringsbø og Anne Marie Bottolfsen. 
To damer med et stort, mangfoldig prosjekt med restestoffer. 

 
Jeg gledet meg til en koselig formiddag hjemme hos Anne 

Marie. Der skulle Eva og komme, og jeg skulle intervjue to 

koselige damer som jeg er blitt godt kjent med gjennom 

Torsdagsklubben. Der har jeg i lang tid hørt om dette 

resteprosjektet som så ut til aldri å ende. En kan bli 

nysgjerrig av mindre. 

 

Først måtte jeg finne ut av hvor lenge disse damene har 

samlet på restestoffer. Og det viste seg å være de siste 20 

årene. Helt siden de begynte å sy har ingenting gått til 

spille. Ingenting blir hevet som kan komme til nytte. Etter 

hvert som prosjektet har blitt kjent, har de også fått donasjoner. Restekassen, som de har felles, 

fungerer som ”Sareptas krukke”. Den ser ut til aldri å bli tom. 

 

Så er spørsmålet om hva som er en rest. Det kan det være ulike 

synspunkt på. 

Damenes definisjon er at en rest er det som blir til overs etter 

noe annet. En rest kan være stor eller svært liten. De minste 

restene som til nå er blitt samlet på er 1½ inch. Nå tenker de på 

å samle på biter ned til 1 inch til ”Log cabin”, men det er under 

tvil! Eva sydde en gang et resteteppe med lange paneler. De 

var rester etter ulike gulorange bakstykkestoffer på to andre 

tepper. Dette resteteppet var sydd i ”Chinese coins”, og var på  

utstillingen til BQL i 2005. Buene og bladene på de lange 

panelene var også tatt fra restekassen. Anne Marie sydde og i 

”Chinese coins” men det er fremdeles en ufo. 

 

Dette fellesprosjektet med rester kom i gang i 2003. Begge 

damene var som sagt  medlemmer av Torsdagsklubben. Der 

fortalte Anne Marie om en blokk som het ”Mile-a-minute”.  

 

Eva skjønte ikke helt hva denne blokken besto i. Anne Marie 

prøvde å forklare, men det ble ikke helt klart for Eva hva dette 

var. ”Kom hjem til meg så skal du få se” sa Anne Marie.  Der 

ble de magiske ordene  sagt: ”Vi slår oss sammen og syr av 

rester”, og det hele var i gang. I forbindelse med ”Mile-a-

minute” er det et annet begrep, nemlig ”Brown bag”. Da har 

man alle restene usortert i en pose. Man drar opp ett og ett 

restestoff og begynner å sy. Den eneste gangen man kan ta 

bort et valgt stoff, er om to like stoff kommer opp av posen 

etter hverandre. I ”Mile-a-minute”- teknikken tar man en 

remse i et stoff, og syr biter på remsen. Så skjærer man av 

remsen. Da får man mange biter bestående av to stoff. Man tar 

en ny remse og syr disse bitene på remsen. Så skjærer man av 

remsen igjen, og får mange biter med tre stoff. Slik fortsetter 

man til man har en blokk så stor som man vil ha den, og kan 

sy blokken sammen hvordan man vil. Dette ble det første 

prosjektet i fellessyingen. 
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Damene lar seg inspirere til nye produkter fra forskjellige ting. Et lite bilde i et blad kan være 

utgangspunktet til nye tepper. De syr alltid uten oppskrift, og alltid ett teppe hver. De blir alltid 

enige, og har ofte tre nye prosjektet i hodet når de arbeider med ett. Blokkene blir sydd felles. Når 

de har blokker nok, deler de blokkene og syr ferdig teppene hver for seg. De er flinke til å hjelpe 

hverandre. Det den ene ikke kan, får den hjelp til av den andre. De syr alltid hjemme hos Eva. Anne 

Marie med bil er mer mobil.  

 

De syr alltid store tepper, da får de brukt mer stoff! De har sydd ett teppe hver med 1½ inch biter i 

allverdens stoffer. Da teppene var ferdig var det blokker nok til to puter hver. Da putene var ferdig, 

var det enda flere blokker igjen. De ble satt sammen til enda nye tepper med lyst mellomverk.  

 

Nå er damene i gang med enda et prosjekt. Det blir det 8. teppet hver. Teppene skal bli store. De har 

tatt bort alle brune stoffer denne gangen. De har annenhver bit i hvitt stoff. Hvitt stoff var 

mangelvare, og for første gang har de måttet bite i det sure eplet og gått til innkjøp av litt nytt stoff 

til et resteprosjekt. 

 

Hva gjør de så med alle disse store teppene? Noe har de på seng, bord og vegg, noe blir gitt bort. 

Eva har blant annet gitt ett til Slumsøstrene og solgt tre til en grei pris. Teppene har gledet mange. 

Det er en del folk som liker disse litt rustikke teppene best. Jeg vil kalle det ekte lappesøm. 

 

Det ser ut til at dette resteteppeprosjektet kan bli evigvarende. De vil holde på så lenge det er stoff 

igjen i restekassen. Eva og Anne Marie var helt enige om at det ville bli en sorgens dag når, eller 

hvis, restekassen ble tom. Anne Marie sin innstilling til lappesøm er: ”Når du har for lite stoff, det 

er da moroen begynner”. 

 

Formiddagen gikk som en røyk i disse damenes selskap. Jeg fikk se mange flotte tepper, og dagen 

ble avsluttet med koselig prat og formiddagsmat. Takk for meg og lykke til videre. 

          Irén Serigstad 
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Rapport fra en opplevelsesrik ferietur med innlagte quilteutstillinger 
  

Friends 
var årets tittel på Pennsylvania National Quilt Extravaganza 

XVIII. (PNQE). Dette for å markere vennskapet som blir til 

gjennom quilting. Og det kan jeg bekrefte. Det er 2 år siden 

jeg var her sist, og da ble jeg kjent med Carolyn og Cecile. 

Vi har holdt kontakt via mail disse 2 årene. De ble 

kjempeglad da jeg fortalte at jeg kom igjen i år. Jeg fikk 

invitasjon til å besøke dem og bo hos dem noen dager. 

 

PNQE hadde mye på programmet. Her var totalt 43 demonstrasjoner, alt fra linjaler til Sashiko. Det 

var foredrag hver dag. Show-and-tell fra alle kursene var på lørdagen. 

Jeg var på foredrag med Phyllis T. Hatcher. Tema: ”Fabrics and Design in the San Blas Island”. 

Veldig interessant om hvordan denne folkegruppen designet sin mola-applikasjon, både til egne 

klær og annet. Fredagen ble avsluttet med Quilt-O. Her ble det mye M&M både på brettet og i 

magen og flotte quilterelaterte gevinster. 

Det var mange kurs å velge blant. Jeg valgte å gå på kurs hos 

Augusta Cole, som kalles ”Scrappy Lady”. Jeg hadde bedt 

om en ”kit” siden det er dumt å dra stoff med seg til 

USA!.Det endte med at hun hadde med seg sine stoffer til fri 

benyttelse. Vi kjøpte 2 nye linjaler som var til god hjelp. Så 

var det bare å skjære og sy. Ble ferdig med 4 blokker og litt 

til. Hun hadde mange modeller med seg, og hadde egne 

mønstre til salgs. Hun har egen nettside hvis du vil 

se:www.augustacolequilting.com. Hun kunne godt tenke seg 

å komme til Norge!!! 

 

Neste dag kom mine venninner og hentet meg. Gjensynsgleden var stor. Vi skulle sammen bruke 

dagen på utstillingen og butikkene. Her var 140 butikker/utstillere, så her var nok av fristelser. De 

fleste var quiltebutikker, men litt annet innimellom. Selvsagt ble det noen meter stoff, og utrolig 

nok kom jeg hjem med noen linjaler som en-bare-måtte-ha. Om de blir brukt er en annen sak!!! 

 

Utstillingen her er stor. World Quilt Competition XV hadde quilter fra Australia, CanadaTyskland, 

Israel, Japan, New Zealand, Syd-Afrika og Storbritannia. Her ble delt ut mange priser til de beste 

quiltene i forskjellige kategorier. Her var og mange spesialutstillinger. John Flynn hadde egen 

utstilling, og var en av kursholderne. Det samme  hadde Pepper Cory som og holdt kurs. Ett tema 

var ”Bridge”. ”Do not touch”, The Hoffman Challenge, ”Journeys” og ”Quilted Pages- A 

storyteller’s quilts” og enda flere. ”Friends” var PNQE sin utstilling.  Her var det 116 quilt i 

forskjellige kategorier. Mye å fordøye. Denne gangen ble det for lite tid til å få med seg alt. 

 

Så var det dagene i Benton, denne lille byen i Pennsylvania med ca 900 innbyggere. Mine 

venninner hadde gjort mye for at jeg skulle trives og få vært med på ting. Her ble det alt fra 

gudstjeneste, teater i samfunnshuset, tur til deres quiltebutikk!..god mat og hyggelig samvær. Jeg 

hadde med meg mine julehjerter som vi laget sammen. Vi ble enda bedre kjent og håper selvsagt at 

vi kan treffes regelmessig. 

 

Mine kusiner hentet meg og turen gikk videre til Lancaster. Det var hyggelig å se igjen alle de 

kjente stedene fra mine mange tidligere besøk. Hadde bare en dag her, så det ble stort sett 

quiltebutikkene som ble besøkt. The Old Country Stor må en jo alltid innom. Zock’s har de billigste 

stoffene, men er ikke så lekker butikk, og så var det kommet en ny quiltebutikk siden sist, Bitty 

Kinna’s Quilt Shop, en lys og trivelig butikk. Her traff jeg igjen en dame fra PNQE for 2 år siden. 

http://www.augustacolequilting.com/
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Den andre kunden i butikken var en dansk dame,verden er ikke 

så stor. Til lunsjh ble det Immergut Pretzler smakte enda bedre 

enn jeg husket!! Og sitronlimonade i årets quiltekrus. 

 

Så ble det noen dager hos mine kusiner, Kingston NY. De setter 

pris på besøk fra Norge. Det var ønske om norsk ertesuppe. Så 

jeg hadde medbrakt gule erter fra Norge..så suppe ble det. Litt 

sightseeing og  shopping ble det her og. 

 

Min eldste sønn er for tiden i Canada, (Kitchner). Han hadde bil og kom til NY for å hilse på 

familien og ta meg med tilbake til Kitchner. 

Det ble en fin kjøretur til Canada. Vi stoppet i Niagara Falls og fikk sett fossen og området der 

(kom for sent til båttur!) Dagene i Canada ble brukt til å besøke Farmer’s marked i St.Jacobs. Her 

var jeg for 6 år siden og ble så imponert over all frukt og grønt de hadde å tilby. Denne gangen 

kunne jeg handle, så det ble både frukt og grønt, fersk maiskolbe med mer. Det ble kjøretur ut på 

landet til de store fine amish-gårdene her. Lunsj og shopping i St. Jacobs og besøk på den flotte 

”kissing brigde”. 

Og utrolig nok så var det en quilteutstilling her og. K-W Quilt 

Show (Waterloo County Quilters Guild Quilt Show) hadde 

utstilling i RIM park. Denne utstillingen lignet mer på en 

norsk utstilling. Her var ca 150 quilt på utstilling, sengetepper, 

veggtepper og en del art-quilt. Her var 15 butikker. De hadde 

”Tea-rom” der de serverte te, kaffe og nybakt scones med 

krem og syltetøy. Dette var inkludert i inngangsbilletten. Det 

var hyggelige småbord til 4 personer ved hvert bord, og alle 

tekoppene var forskjellige! Kom i snakk med hyggelige damer 

her og, noen var veldig stolte av quiltene de hadde på utstillingen. Denne utstillingen er hvert 2.år. 

 

Men en ferie tar alltid slutt, men det er jo greit å komme hjem til jobb og hverdag når feriedagene 

har vært fulle av opplevelser, og med en quilteutstilling i hver ende var alt helt perfekt! 

      

     Margun V. 

 

 

Mola design Stemning fra Amishland 
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Verdensnyheten: 
Janome Memory Craft 12000 Horizon 

er på plass i butikken 

 
Tidsbegrenset tilbud: 

Janome Mc12000 inkludert Digitizer MBX v.4 
Kun kr. 49.995,-(veil pris 63.490,-) 

Prisen gjelder så langt vår beholdning rekker, og ikke lengre en 31/12-2011 
Avbetaling og delbetaling mulig. Spør oss! 

Nå får du også Husqvarna maskiner og tilbehør hos oss: 

 


