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Margun Vatshelle har sydd dette vakre teppet. Det er håndsydd med 

sekskanter over papir. 
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 Leder fra styret 
Hei alle Qulitevenner 

Endelig sol og varme! Nå kan vi 

nyte lange lyse dagar og kvelder.  

Vi kan sy i deilig sommerlys; på 

brygga, i hagen eller på stranda. 

Er vi på tur innenlands eller 

utanlands er vi selvsagt på utkikk 

etter quiltebutikker. Å kikke 

innom et par quiltebutikker en 

finner på et reisemål er alltid 

inspirerende. Inspirasjon er det å 

hente på alle kanter.  Ideer til et 

mønster får vi øye på over alt, 

kanskje spesielt i gamle hus og 

eller i bugnende frukthager, eller 

kanskje finner vi noen detaljer i 

vår egen lille jordbæråker? Et 

morelletre fylt av mørkerøde bær 

er også godt for øye. Aldri vil jeg 

glemme min første tur til 

Frankrike og møte med 

kilometerlange lavendelåkrer. 

Husk kamera, knips bilder! Så 

kan du dele dine gode minner 

med oss alle, når vi møtes igjen 

til høsten.  

Tusen takk for en flott vår, med 

nye bekjente og dyktige 

handverkere. Gleder meg stort til 

å se alle igjen til høsten.  

God sommer, og ha gode reiser 

korte eller lange. 

 

Med vennlig hilsen Alfhild 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

September er 

28.august 
 

Litt om påmelding til turen 

til Skudeneshavn 
 

For at turen skal bli gjennomført, 

trengs det minimum 30 deltakere. 

Bindende påmelding skjer fra 

junimøtet og fram til 1. august. 

 

Depositum kr 200 pr pers betales 

ved påmelding. 

Depositum blir refundert kun hvis 

turen ikke blir gjennomført, 

men en kan overlate sin plass til 

andre, hvis en selv blir forhindret fra 

å reise. 

På junimøtet tar vi kun imot kontant 

betaling. 

Fram til 1. august kan depositum 

betales til BQLs konto 

3638.50.90360 og merkes med  

"Tur". 

 

I tilfelle avlysning vil de som har 

betalt kontant, få sine 200 kr tilbake 

på septembermøtet, de som har 

betalt elektronisk, vil få depositum 

tilbakeført til sin bankkonto. 

 

Det er anledning til å melde på 

venner som ikke er medlemmer av 

BQL, men BQLs medlemmer 

priorteres hvis det melder seg over 

45 stk. 

 
Håper dette er nyttig informasjon. 

 

Velkommen på tur! 
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 Referat fra mai-møtet  
 

Oppmøtet var upåklagelig denne kvelden. Det skyldtes nok kveldens gjest og foredragsholder, 

Trine Bakke. Hun holdt et herlig foredrag med tittelen ”Hvor mange tepper behøver man?” (Se mer 

om dette et annet sted i bladet). Svaret er (selvfølgelig) at vi trenger MANGE tepper…  

 

Anita ledet møtet, og det ble informert om at BQL vil arrangere en utstilling i 2013. I forbindelse 

med den vil det også utlyses en konkurranse. Mer info om dette får vi før sommeren.  

 

Marianne informerte om nyheter fra Lappeloftet. Blant annet skal Trine ha kurs på Lappeloftet i 

september.  

 

Butikken var det Solfrid som hadde denne gangen. Også hun informerte om diverse nyheter.  

 

Ella anbefalte oss å gå inn på hjemmesiden vår og se hvilke bøker vi har i biblioteket. Finner vi noe 

vi vil låne er det lurt å merke seg nummeret på boken. Da er det lettere å finne den når vi kommer 

på møtet.  

 

Jubileumskomiteen arrangerer tur til Skudesneshavn lørdag 8. september, med innlagt lunsj og 

(selvsagt) quiltebutikk-besøk. I anledning 25 års-jubileet ble det trukket 25 biter stoff (1 meter) på 

inngangsbilletten denne gangen.  

 

Til slutt var det som vanlig vis-og-fortell. Der ble det vist mye flott! Det var konfirmasjonstepper, 

solstolteppe, hundeteppe, kuvertbrikker, løpere og vesker. Og i tråd med kveldens foredrag: Teppe 

til å skjule veden! Det anbefales som vanlig å sjekke bildene på hjemmesiden vår   

 

          Kjersti   

 

 

Viktig informasjon om Lappenytt 

 
Kostnadene ved å trykke Lappenytt er ganske store. Derfor har styret funnet ut at 

vi kan betale 10 kr for hvert ekstra blad vi tar med oss fra møtet. Det er kun for å 

dekke trykkeriutgiftene.  

Dette er ingen upris, og vi er sikker på at de som ikke har anledning til å komme 

på møtet kan avse en tier hvis de gjerne vil ha bladet. Det er jo også mulig å laste 

det ned fra nettsiden vår etter møtet. 

Hilsen  styret 
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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 
 

 
 

 

 

        

  

Hei! 

  

Jeg skal selge min Diamond de 

Lux  symaskin for kr.42.000,-    

butikkpris er kr.55.000,-- 

  

Det er 4 år igjen av garantien  

(Quiltekroken)- 

  

Det er en super maskin, men jeg 

har fått meg én til. 

  

Er du eller noen du kjenner 

interessert?  

Ring meg 92671333,eller send 

mail ecdahle@online.no 

   
Eva Dahle 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
mailto:ecdahle@online.no
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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 

 
 

 

Signes lure hjørne:   QUILTETIPS 2 
 
1. Hvis du har stoff nok når du klipper til bakstykket, klipp en 10-12 cm 

ekstra strimmel av samme stoff til kanalen. Del denne i 2 stykker som er 

litt kortere enn halve bredden. Fald inn kanalstykkene i endene og fest 

dem med nåler til overkanten av bakstykket før du syr på lukkekanten, 

så kan du bare sy til underkanten for hånd til slutt, og kanalen blir nesten 

usynlig. Åpningen midt på gjør opphenging lettere, og du kan velge om 

du vil henge opp midt på eller i hjørnene. 

 

2. Hvis kanalen slutter 2-3 cm innenfor kanten av quilten, vil den henge rettere og flatere på 

veggen. 

 

3. Hvis du syr sammen lapper “på samlebånd” uten å kutte tråden imellom, bør du ha noen 

sammenbrettete små restelapper liggende ved maskinen til “bro” der du likevel må kutte tråden. 

Broen er også fin å starte syingen med, de første stingene blir ikke alltid pene og trådene kan 

lage løkker på baksiden. Dessuten skånes symaskinen ved å stå med presserfoten nede på et 

stykke stoff når den ikke er i bruk. 
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Foredrag ved Trine Bakke  
Trine er en festlig fargeklatt i den norske quilteverden, og foredraget var helt i tråd med dette. Uansett om 

man skulle synes at teppene hennes er smule ”rare” – eller om man synes de er helt fantastiske (eller for den 

saks skyld; et sted midt i mellom): her var det inspirasjon å hente! Hun holdt nemlig foredrag om et tema vi 

alle kunne identifisere oss med. Tittelen var:   
 

”Hvor mange tepper behøver man?”  
For det første: Man behøver tepper for å brette dem sammen og legge dem i bokhyllen. Dernest 

trenger man selvsagt et teppe til hver seng i huset. Har man trapp, har man som regel et gelender. 

Det trenger også et teppe. Når man har sørget for alt dette, så er det hytten sin tur. Alle sengene 

trenger et teppe hver. Og det er selvfølgelig ingen ulempe i denne sammenheng å ha flere hytter… 

Båten – den må også ha tepper. Minst ett til hvert familiemedlem.  

 

Når tepper blir litt slitt og kanskje trenger å pensjoneres – ja, da kan de få nytt liv i bilen. Det er 

greit å ha tepper å dekke seg med når sjåføren insisterer på å ha airconditionen på iskaldt…  

 

Ok, da er kanskje behovene i familien dekket for en stund. Har man fadderbarn? Nieser og nevøer? 

Noen som skal konfirmeres eller gifte seg? Tepper å gi bort i slike sammenhenger blir jo ikke i eget 

eie, men også disse behøves. Og her kommer vi vel til kjernen: Man trenger å sy tepper fordi ”jeg 

koser meg så veldig mens jeg syr!”  Trine nekter å telle teppene sine – og ufoene… Den store 

gleden synes hun er å begynne, ikke nødvendigvis å bli ferdig.  

 

Hvor får hun så inspirasjon fra? Gamle tepper, for eksempel. 

Hun oppdaget mer eller mindre tilfeldig at oldemoren 

(Ingeborg Solli) har sydd minst tre log cabin-tepper, rundt 

1910. Antikvitetshandlere, loppemarkeder, messer m.m. har 

ofte gamle tepper som kan gi masse inspirasjon.  

 

Trine anbefalte å sette bort maskinquiltingen, og sy topper. Da 

er det jo bare å sy! Vil man ikke sy store tepper er det et godt 

alternativ å sy løpere, brikker, dukkesengtepper, puter, 

nåleputer, toalettmapper, handlenett (mange!), PC-veske, 

pengepunger, sminkepunger, mobiletui osv. Fyll opp i 

skapene! Dessuten kan man sy bilder i stedet. Da blir det jo 

ikke teppe…  

 

Trine hadde også en advarsel til alle som synes de har nok 

tepper: Pass deg for inspirasjon! Inspirasjon får man på 

følgende måter: Reisegrupper ”hit og dit”, turer til fremmede 

land, nye stoffer (for de bør jo brukes), gå på kurs, holde kurs, 

se det andre har sydd, utstillinger, sy-venninner, årsmøter, osv. 

Og for all del: Få ikke attpåklatter (da blir det behov for enda flere tepper…)  

 

Når man tror man har dekket de fleste behov, vel – da kan man tenke på om teppene trenger å byttes 

ut i henhold til årstidene. Og høytider…  

 

Det er viktig å sy for å få utløp for inspirasjonen, og det er kjekt å alltid ha et teppe i en armlengdes 

avstand fra der man måtte dumpe ned. Svaret på spørsmålet er: Man trenger uendelig mange 

tepper… fordi det gir uendelig mye glede å sy dem!  

 

          Kjersti   
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Besøk fra Cananda 
Marianne hadde stilt Lappeloftet’s lokaler til 

diposisjon for oss til å møte Gay Walker. 

Margunn, Eva, Iren, Anne- Marie W. Anne 

Marie B, Marianne., Barbara, Solfrid, Astri, 

Greta, Turid  og undertegnede møtte opp. Jeg 

var litt spent på å møte Gay. Jeg hadde helt 

glemt at jeg hadde vært på kurs som hun holdt 

for oss for mange år siden. Gay var glad for å se 

flere av oss hun hadde hatt på kurs og dem hun 

traff for første gang. 

 

 Damene hadde tatt med seg litt av hvert til å 

bite i av både slt og søtt. Vi koste oss først med det som var satt fram og praten gikk livlig rundt 

bordet. Da alle var forsynte, ryddet vi bordet og hadde ”show and tell”.  Anne Marie B. startet med 

først å gi Gay noen presanger. Bl.a. vår logonål for jubileet i år. ( Den var veldig fin. Noe å glede 

seg til.) Gay satte pris på gavene. Deretter viste hun alle de fine tingene som mange av dere BQL 

quiltere har laget av blokkene som vi har fått fra Gay’s quilte lag. Det var imponerende, og jeg tror 

Gay likte hva hun så. Hun tok masse bilder. 

Etterpå var det vår tur til å vise våre 

arbeider. Det var mye fint å se. Astri og 

Marianne viste månedens blokk fra 

Lappemakeriet. Det var tre forskjellige 

variasjoner av samme blokken. Resultatene 

var veldig forskjellig. 

Gay hadde jo ikke med seg quilter, men hun 

hadde et album med bilder av sine seneste 

arbeider og ett hun  som hun fremdeles 

arbeidet på. Spennende og fargerike 

arbeider. Gay er også medlem av en art quilt 

gruppe. De lager hvert år visitkort i stoff 

som de byttet med hverandre. Vi fikk alle velge oss hvert sitt. Hun hadde også en liten presang til 

oss. Det var en ”fat quarter” i batik . 

Turid hadde tatt seg av Gay tidligere på dagen, og neste dag skulle Barbara ta henne med til Anne-

Kari’s butikk i Arna og til Oleanna på Espeland. 17.mai skulle hun, mannen og et vennepar feire i 

Bergen. 18. mai forlot de Bergen med hurtigruten. 

        Anne Gro Larsen  

     Gjør et Kupp!! 
7 år gammel Bernina Virtuosa 150 Quilters Edition til salgs.  

28 forskjellige sømmer, mange spesial-føtter, inkl. overtransportør. Quiltebord, kneløft, hette 

med lomme for fotpedal. Bruksanvisning.  Nypris kr. 11 375,- / selges for kr. 5 000,-  

Jeg ønsker å selge symaskinen i juni før jeg reiser på ferie  

i juli. Gjør et kupp ved å kjøpe denne symaskinen og gled  

deg til å sy på den i sommer !!! 

Håper du er interesse i å kjøpe min symaskin.  

Send meg sms: 90760690 

Email: mayasola@gmail.com 

     Vennlig hilsen 

     Bente Larsen 

mailto:mayasola@gmail.com
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REISEBREV FRA NEDERLAND 
 
I perioden 2. til 6. mai var jeg i Nederland der det hvert år avholdes Open European Quilt 

Championship, (OEQC). Der er det en konkurranse med et oppgitt tema, samt en generell utstilling, 

og i tillegg inviteres det hvert år et antall gjesteutstillere som får presentere seg selv og arbeidene 

sine. I år var altså jeg en av de totalt 18 som var med. Jeg hadde med meg 18 quilter med 

naturmotiver, og kalte utstillingen min ”Inspired  by Nature”.  Alle teppene fylte en stor sportsbag, 

og heldigvis var det en enkel reise med korte avstander mellom transportmidlene. Utstillingen var i 

et nydelig hotell/konferansesenter i Veldhofen som er en naboby til Eindhofen.  

 

Det var gjester fra mange land, blant dem både Japan og Israel, 

men de fleste var fra mellom-Europa. Det er en god og 

profesjonelt organisert utstilling, og som alltid på slike, var det 

også butikker, faktisk over 60 stk. Så det var mye å se og 

bruke penger på. 

I år var temaet for konkurransen ”Flora”, og derfor var det 

utrolig mye blomster å se, for det var nærmere 300 innsendte 

tepper. Jeg har kjøpt en CD med bilder av alle teppene som var 

innsendt, og i tillegg tok jeg mange bilder selv. Teppet ” 

Stokkroser ”  fikk prisen ”Best in Show”, og det var virkelig 

imponerende. Den er sydd sammen på maskin, men quiltet for 

hånd. 

Siden teppene jeg hadde med meg, ganske tydelig avspeiler 

inspirasjonen min, nemlig norsk natur, var det ikke fritt for at 

jeg fikk mye oppmerksomhet. Svært mange hadde vært i Norge, 

reist med Hurtigruten eller på andre måter, og var overbegeistret 

for det vakre landet vårt. 

Det ble mye prating på engelsk, tysk og fransk, men en morgen 

jeg skulle spise frokost, var det noen som ropte på meg og lurte 

på om jeg ville prate norsk! Det var en busslast med 17 norske 

damer, samt noen danske som var kommet nedover, og det var 

en hyggelig gjeng. Så det ble litt sosialt samvær den ene 

kvelden også. De reiste videre til Floriaden  på veien hjem 

igjen. 

 

Fra neste år et det besluttet å 

flytte denne konkurransen til 

oktober, men for at det ikke skal bli for lenge mellom ting 

akkurat dette året, skal de også arrangere en like stor utstilling i 

mai, men uten konkurranse. Temaet for konkurransen i oktober 

er ”Berlin”. Så vidt jeg vet, skal det norske quilteforbundet 

nedover igjen neste år med utstilling av medlemmers arbeider, de 

var der også for 2 år siden. 

Disse arrangementene er åpen for alle, og man kan finne 

informasjon på hjemmesiden deres, www.oeqc.eu hvis man har 

lyst å sende inn tepper. 

    Signe Haugen 

 

 

 

http://www.oeqc.eu/
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En liten hilsen fra Italia i påsken. 
 

Denne påsken dro vi til Italia for å besøke ”Cinque Terre”, 

som er 5 småbyer som ligger som sjarmerende menneskelige 

”fuglefjell” på rad og rekke langs Middelhavet nordvest i 

Italia. De siste ti årene har de utviklet seg til å bli litt av en 

turistmagnet, med stier som går over fjellene mellom dem. 

Vi bodde i en liten by nord for disse som heter Levanto. Det 

var også en tur man kunne gå gjennom en hel rekke tunneler, 

for å komme til et lite sted som heter Bonassola. Vi kom dit i 

siestaen, men fant en 

liten kafé som var åpen 

så vi kunne få oss litt å drikke. På veg inn dit løftet jeg blikket, 

og oppdaget en quilt som hang til tørk fra andre etasje. Det var 

et nydelig dobbelt sengteppe i ”scrapquilt”, som jeg selvsagt 

tok bilde av, og som jeg vil dele med dere. Veldig artig å støte 

på helt uforvarende. 

I Levanto hadde de et 

gatemarked den ene 

dagen vi var der, og 

det måtte vi selvsagt få med oss. Og blant alskens 

kjøkkenutstyr, jeans, t-skjorter, undertøy, nattøy, bluser, 

gensere, klokker, lommebøker og annet ”pø”, dukket det 

også opp en sybutikk. Og der var det livlig handel. Ganske 

artig synes jeg, så fotoapparatet måtte fram.  

Jeg synes det er artig å støte på slike ting når jeg er ute og 

reiser, og greit å dele det med dere. 

      Hilsen Irén   

 

SOMMERENS WINERBRØD er enkle å lage og elskes av både store og små, lag en stor porsjon 

og frys dem ned, så har du noe å ta opp til kaffen en deilig sommerkveld! Her er oppskriften: 

 

SOMMERENS WINERBRØD 

Ca 15 stk 

5 dl melk 

170 g smør 

200 g hvetemel 

ca 4 egg 

PYNT: 

½ eggehvite 

melis 

 

1. Kok opp melk og smør. 

2. Tilsett mel og rør til deigen samler seg 

3. Visp sammen ett og ett egg og tilsett i deigen. Rør godt 

mellom hvert egg. Deigen skal være så tykk at den holder 

formen. 

4. Sett deigen med skje å¨bakepapir. 

5. Stekes i ovnen på midterste rille ved 200  i ca 30 min. Pass på at ovnsdøren ikke åpnes 

underveis, da faller kakene lett sammen. 

6. Avkjøles på rist. Serveres med melisglasur 
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En liten samtale med Merete Vatshelle 

 
Merete er ny medeier i Quiltekroken, og Lappenytt har 

hatt en liten prat med henne i den forbindelse. 

Undertegnede hadde avtale en mandag, og jeg troppet opp 

i butikken noen minutter tidligere. Jeg måtte jo benytte 

anledningen til å kikke litt på nye stoffer og ”ting og 

tang”…  

 

Merete er et relativt nytt fjes for mange av oss i BQL. Om 

seg selv forteller hun at hun er samboer, og har vært det i 

20 år. De har to jenter på 16 og 14 år. Og så har de hund. 

Den har selvsagt sin egen quilt . De bor på Landås. 

Familien har seilbåt, og der finner hun roen. Merete er 

kjemi-ingeniør og bedriftsøkonom, og har jobbet i 20 år 

hos Rieber og sønn – de siste 10 årene som kvalitetssjef. 

Hun tok for en tid tilbake imot en sluttpakke og sa opp 

stillingen sin der. Da meldte etter hvert spørsmålet seg: 

Hva nå? Drømmen var å kunne eie en quiltebutikk… Hun tok mot til seg og spurte Mona om hun 

kunne få bli partner i Quiltekroken og drive butikken sammen med henne, og svaret var: JA!  

 

Merete er å finne i butikken hver dag unntatt fredag, og det har hun gjort siden oktober. Hun sier 

hun har det så kjekt at det oppleves ikke som jobb, men som et privilegium. Egentlig er det en drøm 

som nå har gått i oppfyllelse for den tidligere kvalitetssjefen. Hun får drive med det hun synes er en 

fantastisk hobby, og som hun er så heldig at hun får jobbe med. Hun sier også at hun kommer til 

”duk og dekket bord”, fordi Mona har et godt rykte og butikken er godt drevet. Hun beundrer Mona 

for det hun har fått til og det enorme arbeidet som ligger bak butikken. Men Merete har også hatt 

noe å bidra med. Blant annet har nettbutikken blitt betydelig utvidet. Ellers er hun opptatt av  at det 

viktig å støtte opp om lokale butikker, så de overlever. Det er mange nett-butikker, og mange kjøper 

stoffer på turer i inn- og utland. Det er flott, men husk på de lokale butikkene også, så de 

overlever…  

  

Selv om Merete er et relativt nytt bekjentskap for mange av oss, så betyr ikke det at hun ikke har 

sydd. Hun har sydd lenge, men er stort sett selvlært. Bøker har vært hennes ”læremester”, særlig i 

begynnelsen. Etter hvert har hun gått på kurs, mest hos Mona. Håndarbeidsinteressert har hun vært 

”hele livet”. Moren var håndarbeidsinteressert, og Merete har strikket fra hun var ca 10 år. Når det 

gjelder farger er hun ”alt-etende”, men favorittfargen er kanskje rødt. Hun syr mye tepper, men har 

lyst til å sy litt mindre ting også. Og så har hun nettopp begynt med stitchery. Ellers er hun glad i 

tradisjonelle mønstre og blokker, men stjerneblokker ligger kanskje hjertet nærmest. Som de fleste 

av oss, syr hun mye presanger. Heldigvis får hun fortsatt tid til å sy, selv om hun sydde mer før hun 

kjøpte seg inn i Quiltekroken. Nå er det jo så mye annet quilte-relatert som skjer. Blant annet er det 

quiltekafé onsdager i oddetallsuker fra 11.30 til 14.00, og quiltetreff hver onsdag fra 17.30 til 20.30. 

Det skjer også mye i butikken fremover. I høst er det nye kurs med: André Wallenborg (det er 

fulltegnet), Fine Sting, Helle Løvenskiold, Bente Malm. I tillegg blir det et grunnkurs i 

lappeteknikk.  

 

Merete er en flott og hyggelig dame med et varmt hjerte for lappeteknikk og stoffer, og vi ønsker 

henne lykke til i sin nye ”drømmetilværelse”.  

 

         Kjersti    
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Månedens blokk: Basket 

 
Kurv-blokken var et favoritt designene på første halvdel av 

1900-tallet. Kurv-blokker fantes i mange varianter. Kurvene 

var delikat laget og interessante i seg selv til  å bli en 

fulstendig quilt. Det ble ofte brukt en kombinasjon av 

patchwork og applikasjon. Ofte ble det applikert blomster i 

kurvene. 

Kurv-blokken var også blant «Undergrond railroad» blokkene. 

Kurven er symbol på provianten som trengtes på den lange 

ferden mot nord. De pakket med seg så mye de klarte å bære. 

Siden de var på flukt kunne de ikke kjøpe mat i byene de kom 

til. De var avhengige av de «trygge husene» og venner langs 

ruten som gav dem mat. 

Abolitionisme var en politisk organisasjon som arbeidet for å 

avskaffe slaveriet. Denne bevegelsen skaffet kurver med mat til flyktningene underveis. 

Matkurvene ble skult i sykurver eller skitentøykurver slik at ingen skulle få misstanke om hva de 

holdt på med. 

 

 

Utflukt 

 
Mandag 21. mai hadde vår quilte-bee som består 

av Astri, Greta, Gro Elin, Turid og jeg, en tur til 

Solfrid’s quiltestove. Astri hadde på forhånd avtalt 

tid med Solfrid. Jeg hadde besøk av min 

quiltevenninne, Alyson, fra London. Vi møttes 

hjemme hos meg på Bildøy og kjørte sammen. 

Min datter Hege Veslemøy som hadde fri, benyttet 

sjansen til å bli med også.  

Solfrid hadde forberedt møtet. Været var nydelig, 

så hun hadde satt ut to bord med mange fristelser. 

Tror ikke noen av oss gikk tomhendt derfra. 

Etter handelen demonstrerte Solfrid Accuquilt som 

kutter opptil 10 lag med stoff. En kutter som vi vil 

anbefale at laget kan kjøpe inn til glede for oss medlemmer. 

 

Solfrid bød på kaker, kaffe og te. Etter en 

kosestund hos Solfrid, kom damene hjem til meg 

for nok en kopp te. Astri viste oss alt hun hadde 

kjøpt i Danmark. Hun hadde også med seg noen 

quilter for å vise oss. Alyson syntest det var 

hyggelig å få bli med i butikken og få møte 

norske quiltere. Hun skulle vært med til 

Lappeloftet da Gay var på besøk, men gikk glipp 

av det, for pga. feilinformasjon mistet hun flyet 

sitt og kom først en dag senere. 

 

  Anne Gro Larsen 
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Verdensnyheten: 

 
Kom og se den fantastiske nye toppmodellen fra Janome: MemoryCraft 12000 Horizon 

 

Vi lagerfører modeller fra: 

 

Janome 

Elna 

BabyLock 

Singer 

Husqvarna 
Finansiering, delbetaling og innbytte er mulig hos oss 

 

 

Telefon: 55 10 97 00 tastevalg 1 


