
Lappenytt 
Medlemsblad for Bergen Quiltelag nr. 158 januar 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Godt nytt år! 
 

 

 

Velkommen til Bergen Quiltelags 

jubileumsår. 

 

I 2012 feirer vi vårt 25 års jubileum. Det blir mange forskjellige 

arrangement som vi vil få høre mer om utover i året. Den første 

utfordringen vi har fått er å lage noe med logoen vår som vi fikk på 

desembermøtet. Ta utfordringen og finn frem lapper og symaskin og sett i 

gang. Innlevering på junimøtet. 
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Leder fra styret 

 

Hei – velkomen til eit nytt 

quilte-år! 

 

No har me sjansen til å sy alt 

det me hadde lyst til før jol!                                                                         

Eller finna heilt nye prosjekt 

å prøva oss på. Det er så 

mange mønster og stoff der 

ute! Og gjerne mykje som er 

gøymt i skuffene våre også...  

 

Fint å ha eit heilt nytt og 

ubrukt år liggjande framfor 

oss.   

Eg har fleire idear (pluss eit 

par UFO-ar) klare. No er 

damaskduken teke av 

spisebordet, og symaskina 

har kome fram – godt nytt 

år!! 

 

 Anna S. Hundal  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

februar 2012 er 

31.januar 
 

Etterlysning 

 

Da jeg tegnet medlemskap i 

Hobbyklubben for mange 

år siden, fikk jeg tilbud om å 

kjøpe en liten billig 

symaskin. Den heter SEW 

MINI og jeg tror den kostet 

kr 200-. 

Jeg har latt den stå urørt hele 

denne tiden fordi jeg ikke 

kunne bestemme meg for 

hvem jeg skulle gi den til. 

Jeg har nemlig to 

jevnaldrende barnebarn - 

datterdatter og sønnedatter. 

Nå har jeg imidlertid gitt 

den til den ene jenten og er i 

stort behov av en maskin til. 

Er det noen flere enn meg 

som har en slik stående, så 

vil jeg gjerne kjøpe den. 

 

 Anne-Marie Wolff   

 amwolff@start. no   

  mob. 992 23 208 
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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 
 

Møteprogram Våren 2012 
i Fana kulturhus på Nesttun 

 

10.1 Stipendforedrag. Anne-Marie Wolff forteller fra det svenske quilteforbundet i 

Stockholm. 

 

14.2 Årsmøte med innslag av jubileumskomiteen. 

 

13.3 Turid Uren forteller fra sin USA-tur sist sommer og møte med Amish-

kulturen. 

 

10.4 Symøte. 

 

8.5 Vi får besøk av Trine Bakke som skal holde foredrag. 

 

12.6 Sommermøte. Kurvfest med utlodning, premiering av logokonkurransen og 

trekning av Calgary produktene. 

mailto:anne@quiltestallen.no
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Juleverksted 
Lørdag 3.desember var juleverksted på Varden skole. Denne gang var det bare lagt opp til 1 dag. 

Det var lagt opp 4 ulike kurs som gikk over 2 seksjoner, en før lunsj og en etter.  

 

Første del av dagen var jeg hos Anne-Marie Bottolfsen 

hvor vi laget julehjerter pyntet med blonder og stasj, 

mobilveske, kort og jojo pynt til ulike formål. 

Kjempehyggelig var det og Anne-Marie delte villig av 

sitt overskudd av blonder og pyntebånd, og hadde 

mange lure tips som var vell verdt å ta med seg. En stor 

takk til Anne-Marie. 

Du verden hvor fine hjertene ble. Tiden gikk så altfor 

fort og så var det lunsj. 

Vi ble rikelig traktert med risengrynsgrøt, saft, kaffe/te 

og pepperkaker. 

Det var som om julen kom snikende inn under 

huden.  

Etter lunsj var jeg hos Anne Kari Vassdal hvor vi 

laget hjertepose og grytelapper (forskjellige 

modeller). Det var samme koselige atmosfære 

her. Anne Kari forklarte og delte av sin 

kunnskap. Mange gode råd fikk vi også.  

Vi fikk mange gode råd med på veien. Jeg laget 

en hjertepose og fikk skjært til stoff til 

grytelapper med samme hjerte.  

Dette var en kjempehyggelig dag som gikk så 

altfor fort. Vi hadde vis og fortell og det var 

utrolig mye som var blitt laget denne lørdagen. 

Takk til de som hadde stelt i stand juleverkstedet. 

       

    Åse Monsen 
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 

          KJEMPESTORT  JANUARSALG! 
 
 

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 
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Hørt om ufoer? En ide til etterfølgelse!  
 

For en tid siden fikk jeg høre om en quilter som 

hadde veldig mange ufoer. Hun hadde en god ide om 

hvordan få unna noen av dem på en fornøyelig måte.  

Hver gang hun la vekk et uferdig arbeid, ga hun det et 

nummer. Samtidig la hun tilsvarende nummerlapp i en 

skål. Når hun hadde et ledig øyeblikk og ville sy ferdig en 

ufo, trakk hun en lapp, leste nummeret og fant fram den ufoen som hadde det 

nummeret. En liten ekstra spenning hver gang hvilken som ble trukket ut. Hvor 

mange ufoer har du da, ble det spurt. ”Jeg vet ikke,” ble det svart, ”men den siste jeg 

sydde ferdig hadde nummer 43!” 

          Hilsen Irén 

 

 

VIN / SKOPOSE 

Materialer: 
35 cm stoff på 110 cm bredde til utside 

35 x75 cm stoff til for 

35 x 75 cm tynn vatt 

 

Skjær til 35 x 75 cm av ytterstoffet til posen, og 10 x 35 

cm til hanken. 

Legg ytterstoff, for og vatt i rett lengde oppå hverandre 

slik: 

Ytterstoff med retten opp 

For med retten ned 

Vatt på toppen 

Finn midten på kortsiden, og plasser alt på skjærematten 

i krysset for 45  markeringen. Skjær begge kortsidene 

etter linjene. 

Sy rundt om, med en åpning for vrenging midt på ene 

langsiden. 

Klipp ned vatten i sømmerommet langs sømmen, og 

klipp av hjørnene. 

Lag en stikning rundt. 

Sy i hop langsidene  

Hank: 

Brett stoffet på langs – brett så inn sidene mot midten, og sy en  

stikning rundt. 

Sy en søm midt over posen, og sy sammen toppene med den dobbelbrettede hanken 

mellom. 
          Anne-Marie Wolff 
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Referat fra desembermøtet 
Irén ledet møtet som vanlig med stødig hånd. Juletradisjonen tro ble det servert snitter, og praten 

gikk rundt bordene. Det var en del informasjon på begynnelsen av møtet. Det ble informert om at 

votte-blokkene fra Calgary nå er sydd sammen til forskjellige ting: Tepper (stort og smått), 

grytekluter, toalettpose, pute og mer til. Disse kan vi ta lodd på etter jul.  

 

BQL har sendt snowballblokker over til Calgary. Disse blokkene er satt sammen til tepper og donert 

husløse etter en stor brann i Alberta-området tidligere i år. Dette ble godt mottatt blant 

medlemmene våre. En god måte å bruke blokker på!  

 

Gay kommer fra Calgary rundt 17. mai og ønsker å møte folk fra BQL.   

 

Astri hadde info om NQF´s årsmøte (som denne gang skal være i Bergen). Det er fortsatt mulig å 

melde seg inn, husk at det kun er medlemmer som kan gå på kurs!  Men butikkene og utstillingen er 

åpen for alle. Det er mye å være med på i løpet av årsmøtehelgen, og frivillige trengs i flere 

sammenhenger.  

 

Signe Haugen hadde kveldens foredrag, og temaet var sy-tips. Mange nyttige tips kunne vi plukke 

opp, men det viktigste var vel: ”Sømmonnet – det er viktig, det!”  

 

Det var også utlyst en konkurranse denne kvelden: koppepose-konkurranse. Den var det Kjersti 

Oterhals som vant. Gratulerer!  

 

I pausen ble det solgt lodd, og mange av oss kom hjem med fine gevinster   

 

         Kjersti Stenhjem Lie 

 

 

Koppeposekonkurransen 
 

Så er vinneren av konkurransen utropt og det  med god 

margin. 

Det var ikke mange poser som var innlevert, men   

Kjersti Oterhals gikk av med seieren med en nydelig pose. 

Godt jobbet og gratulerer! 
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QUILTE-BLOKKER. 
 
Vi vil i Lappenytt framover 

presentere en tradisjonell quilte-

blokk. Jeg vil i dette nummeret 

presentere MONKEY WRENCH. 

Blokken er en nine-patch variant. 

Blokkene kan ofte ha flere navn. 

Denne heter også Churn Dash. 

Denne blokken er en av blokkene 

i «Underground Railroad 

Sampler». Det blir hevdet at 

quiltetepper /blokker ble brukt 

som budskap for å hjelpe svarte 

slaver under den Amerikanske 

borgerkrigen til å flykte til frie 

stater el Canada. Monkey Wrench 

(skiftenøkkel) sa dem: Gjør klar 

redskapene dine, vi reiser snart. 

            

           Margun V 
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UGLER............. 
 

Vi ble kjent med Bente Haugland på quiltemøtet vårt i april. Da presenterte hun seg 

selv og sin måte å jobbe på. Hun viste stor entusiasme for sin kunst. Hun «tegner» 

sine bilder. Først blir ideene nedtegnet i en notisblokk etterhvert som de kommer 

«flyvende forbi». Små stoffbiter er fargene og til sist blir symaskinen brukt som 

tegneredskap med sting og tråd. 

 

Etter foredraget på møtet måtte jeg bare spørre om hun kunne laget et uglebilde til 

meg (de som kjenner meg vet jeg sammer på ugler i alle varianter!!!) Det var ikke nei 

i Bentes munn...jeg måtte bare vente. Gledet meg veldig til å se hva hun kom til å 

lage. Utpå høsten kom meldingen at jeg kunne komme og hente uglebildet mitt. Det 

viste seg at temaet ugler hadde blitt veldig spennende for Bente.........hun hadde ikke 

laget mindre en 12 bilder. Det ble ikke enkelt for meg å velge  ut det jeg ville ha. Det 

endte opp med at 2 nydelige uglebilder (som bare måtte høre sammen) ble med meg 

hjem fra Os denne dagen. 

 

RESTER har vi quiltedamer rikelig av og ikke alltid vet vi hva vi skal gjøre med de. 

Kan vi samle litt til Bente og gi henne til sine videre arbeider??? Hvis du ikke selv vil 

besøke henne i galleriet på Os kan jeg ta imot og levere videre. 

 

Følg med når Bente Haugland har 

utstillinger besøk henne ! 

 

   Margun V. 
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 En glup ide når du skal sy på lukkekant. 

 
Det må være flere enn meg som baler med de lange remsene når jeg skal sy lukkekant på  store 

arbeider. Jeg har stol med hjul på, og ruller stadig over lukkekanten når den ligger på gulvet. Så fikk 

jeg en glimrende ide av Eli Knutsen, på dugnaden der vi syr tepper til glede i butikken til Anne-

Kari. 

Hun hadde laget en fin ”opprullingsdings” av dopapirhylser. 

Hun rullet lukkekanten opp på den og hadde den i en snor rundt 

halsen. Så trakk hun ut litt og litt etter hvert som hun sydde 

lukkekanten på. Hylsen kan også settes på den ekstra 

snelleholderen, som peker oppover, som enkelte maskiner har. 

 

”Dingsen” er lager av to hylser. Den ene er klippet opp på langs, 

og puttet inn i den andre. Hylsen blir sterkere da. For at det ikke 

skal se så kjedelig ut, kan hylsen pyntes med koselig gavepapir. 

Klipp papiret litt bredere enn hylsen. Lim papiret på, brett inn 

litt og lim det på innsiden. Tre eventuelt et bånd gjennom hylsen i riktig lengde, slik at du kan ta 

den av og på rundt halsen. Og vips, så er den klar til bruk. Jeg har prøvd, og det virker utmerket. 

 

          Hilsen Irén 
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Førjulsbesøk på Lappemakeriet,  Bærums Verk.  
 

I desember  måtte vi ta en tur inn til vår sønn med familie  i Oslo, siden de ikke skulle feire jul med 

oss denne gangen. 

Mitt ønske var å ta en tur til Bærums Verk og 

Lappemakeriet en av dagene. Ikke alle var like 

interessert i dette, men min svigerdatter ville 

gjerne være med. Bærums Verk er en samling 

masse små gamle hus som opprinnelig var 

bolighus for arbeidere ved Jernverket. Nå er 

disse gjort om til buikklokaler med mange 

forskjellige butikker.  

Søndag formiddag var det åpent (det er det 

hver søndag hele året i alle de små butikkene) 

og jeg var overrasket over hvor mange som 

hadde tatt turen hit opp. Parkeringsplassen var 

full og et jorde langs veien var fylt opp med biler. Her blir det mange folk og mye kø, tenkte jeg. 

Julegaten var pyntet med koselige lys og litt snø gjorde julestemningen perfekt. 

Det var mange butikker, og vi måtte innom alle. Det var fullt i noen av husene, mens andre steder 

var det mulig å komme til uten for lange køer. Jeg gjemte Lappemakeriet til slutt. Her var det bare å 

suge inn julestemning og roen i butikken. Trine (en av innehaverne) var på jobb og det er alltid 

hyggelig å treffe henne. Butikken bugnet av stoff og juleideer så her var det bare å snuse inn alt. 

Min svigerdatter er ikke spesielt opptatt av 

stoff, men liker godt interiør og pynteting. 

Det var nok å se på for begge to. Jeg fant 

selvsagt noen stoff og modeller som jeg 

kjøpte. Hun likte best det som var ferdig og 

kunne brukes til pynt med med en gang. 

Etter en lang tid inne i butikken, var det best 

å komme seg hjemover igjen. Vi skulle jo nå 

et fly litt senere på dagen. Helgen var i alle 

fall reddet for meg og ikke minst 

julestemningen var kommet.   

 

   Astri Ese Hole 
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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: 

 
 


