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Vinner av logokonkurransen i juni ble 

Margun Vatshelle med dette nettet. 



Lappenytt nr. 164/2012   ✄  Side 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret  
Leder 

Anita Henriksen tlf  92643560 

anita_henriksen@hotmail.com 

 

Nestleder/materialforvalter 

Alfhild Kippersund tlf 92082449 
a.kippersund@tele2.no 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe@kjellerstua.no 

 

Bibliotekansvarlig 

Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 
ellamn@broadpark.no  

 

Sekretær 

Inger Margrethe Larsen tlf  975 37 095 

inger@flex.no 

 

Styremedlem/Lappenyttkontakt 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 
bikko@frisurf.no 

 

Styremedlem/innkjøpsansvarlig 

Mette Lise Vikne tlf 412 67 049 

meliviho@broadpark.no 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 934 07 337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Margunn Vatshelle tlf 980 10 669 

ma-vats@online.no 

 

Anne-Marie Wolff tlf 992 23 208 

amwolff@start.no 

 

Kjersti S. Lie tlf 477 56 961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Frilandskribenter 

Anne Marie Bottolfsen tlf 979 90 053 

tor.bottolfsen@c2i.net 

 

Irén Serigstad tlf 992 34 048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Ragna B. Langlo 

bikko@frisurf.no 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 402 23 044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

 Leder fra styret 
 

Vel overstått sommer ! 

 

Det går så smått mot høst i 

luften, og bladene har begynt å 

skifte farge. Mange synes denne 

tiden på året er trist og grå. Det 

regner og blåser, det er både surt 

og kaldt ute. 

Jeg synes denne årstiden nesten 

er den fineste. 

Det er da vi sydamer våkner til 

full aktivitet.  Det er masse 

spennende ting å se frem til, både 

i form av kurs , nyheter fra 

butikkene og nye mønstre som 

skal prøves ut før den store 

julegaveinnspurten kommer for 

oss lappedamer. Jeg ser frem mot 

en innholdsrik høst i Quiltelaget, 

hvor vi kan la oss inspirere av 

flinke foredragsholdere, og ikke 

minst av hverandre. Det er alltid 

like kjekt å treffe gode venner 

over en prat og en kopp kaffe, 

men ikke minst at vi alle har den 

samme lidenskapen for stoffer og 

tråd. 

 

Med hilsen Anita 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

oktober er 

25.september 
 

MATERIALTEST 

 

Vet du at du lett kan finne ut 

hva slags materiale det er i et 

stoff, ved for eksempel å gjøre 

et brennprov? 

Ta et lite stykke, eller noen 

tråder av stoffet og sett fyr på 

det. Stå gjerne ved 

kjøkkenvasken. 

 

Vegetabilske fibre: bomull eller 

lin, brenner, lukter og gir en 

aske som er lik brent papir. 

 

Viskose eller Rayon: Dette er 

ikke et syntetisk stoff, men et” 

kunststoff” da det er laget av 

cellulose. Det brenner og lukter 

som brent papir, men lukten er 

svakere. 

 

Animalske fibre: ull og silke, 

brenner, lukter og gir aske som 

brent hår. Ull og silke brenner 

omtrent likt, med en krypende 

flamme som slukker av seg 

selv. Brent silke lukter ikke like 

sterkt som ull. Asken formes til 

en hard kule. 

 

Syntetiske fibre – gir en 

plastlignende klump ved 

brenning. 

Tenk på at i blandingstekstiler 

kan det være forskjellig 

materiale i renning og innslag. 

Det finnes mer avanserte måter 

å skille materialer på, for 

eksempel med olje og blekk. 

Dette vil jeg ikke gå inn på her, 

men hvis noen er interessert så 

står det i en bok jeg har hjemme 

– Det er bare å ta kontakt. 

 

Anne-Marie Wolff 
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Quiltekafe på Bildøy !! 
 

Kurs og quiltekafe på Bildøy Bibelskole virket 

umidelbart spennende, mest tanken på å kunne sitte i lag 

med venner og sy en hel dag eller flere om vi ville, virket 

lokkende! Gunn Tepstad og jeg meldte oss på kurskafe 

for en dag. Ingen av oss hadde vært der før og vi var 

veldig spente. Etter litt feilkjøring kom vi fram og ble tatt 

i mot av arrangør Janne Grethe Torsvik.  Stedet var 

nydelig og skolen ga umiddelbart en god følelse. Det var 

store lyse rom og en hall hvor alle ble samlet i fellesskap.  Rommet sykafeen var i, hadde store 

vinduer ut mot en gang som igjen hadde vinduer ut slik at vi fikk mye dagslys, i tillegg til veldig 

god lyssetting i rommet. 

 

Janne Grethe Torsvik ønsket oss alle velkommen og informerte om kurs, sykafeen og lunsj. Lunsjen 

var en nydelig buffèt og smakte fortreffelig. Gluten- og melkefritt var heller ikke noe problem.  

Kaffe og te kunne vi forsyne oss av hele dagen og is fikk vi kjøpt i resepsjonen.  Solfrid hadde en 

liten butikk i kafeen og hadde laget litt 50% salg, og det var jo kjekt. Solfrid, alltid like blid, kan 

dette med å pirre quiltedamer. Denne dagen ga meg ro til å sy sammen et krabbeteppe og bli 

inspirert til nye syprosjekter, men det beste var at kursleder 

fra kurset ved siden av kom inn og fortalte om sitt kurs! Vi 

ble invitert inn for å se hva de drev med. Da kurset var ferdig, 

fjernet de veggen inn til kurslokalet og dermed ble vi en enda 

større sykafe.   

Dette var et flott sted å være på sykafe. Neste år vil jeg være 

med på alle 3 dagene og kanskje overnatte og? Takk til 

kursarrangær Janne G. Torsvik og Bildøy Bibelskole. 

 

Mange hilsener fra Liv Hudson 

 
Som arrangør vil jeg få takke alle damene som tok turen til Bildøy 

bibelskole på Quiltedager 26-28 juni i år.  

Takk til kursholderne: Bente Nysæter Malm, Mona Bauge, Ellen 

Ebbesvik og til alle deltakere. Og takk til Solfrids Quiltestove som 

stilte med butikk.  

 

En del av jobben min som 

økonomi- og adm leder på 

skolen er å holde oversikt over arrangement på sommerstid når 

studenter og lærere har tatt sommerferie. 

Da jeg rundt februar så at disse dagene sto tomme på kalenderen var 

det fristende å prøve noe nytt og invitere quiltevenner til kurs og sy-

sammen.  

I alt 37 damer har jeg på påmeldingslisten min, men jeg vet at noen 

ekstra bare kom innom på sy-kaféen etter som det passet den dagen. 

Veldig kjekt!  

 

Kjøkkenet vårt var også veldig fornøyd med å ha denne type kurs så 

jeg har fått velsignelse til å arrangere igjen.  

Foreløpig ser det ut til at det kan gjentas i tidsrommet 25-27 juni neste 

år, men bekreftelse vil komme senere.  

 

Med takknemlig hilsen Janne Grethe Torsvik 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

      

  

  

  Gjør et Kupp!! 
Sy- og broderimaskin til salgs! 

 
Pfaff Creative 2.0 maskin m.153 sting,101 

broderi, m.overtr IDT, stor arb.rom til nål, god 

belys, 9 mm bred søm, 2 alfabet, tungsting, 

frihåndquilt, knapph, brukavsving, kneløft, 

hette, USB stick, broderihet,m.inkl.hoop 

Square 120 x 120mm, Creative Elite 260 x 

200mm. 

Ekstra utstyr: software, hoop,  

broderi- /quilte datadesignprogram. 

Butikkpris19 995.- Selges til kr  8 000,- 

 

Send meg sms 907 60 690 

Mvh 

Bente Larsen 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 
           

Arnatveitveien 126 

5262 ARNATVEIT 

Mobil : 414 43 588 

 

                        KURS, se blog: 

         http://annekarisquilt.blogspot.no 

 

ÅPNINGSSTIDER: 

MAN,TIRS,ONS:Kl. 10.00 – 16:30 

TORSDAG:  Kl. 12:00 – 18:00 

Stengt alle skoleferier 

 
 

 

Signes lure hjørne:   QUILTETIPS 3 
 

1. Lager du dine egne maler, er sandpapir et svært godt materiale å bruke. Legg dem 

med sanden ned når du skal tegne rundt, de rikker seg ikke! 

 

2. Dekker du en finerplate med fint sandpapir (lim det godt og flatt fast), får du et 

godt underlag når du skal tegne streker (sylinjer) på baksiden av stoff.  Stoffet 

strekker seg ikke under blyanten som det ofte gjør hvis underlaget er svært glatt. 

Dessuten gjør friksjonen fra sanden at blyantstreken synes bedre.  

 

3. Bruk forskjellig farge til over- og undertråd på maskinen ved all sammensying. Da 

kan du alltid finne ut hvilken bit som lå øverst i tilfelle feil. Det letter også 

sammensyingen av lange strimler, da samme strimmel alltid skal ligge øverst 

(eller nederst) når begge sømmene på den sys. 
       

http://annekarisquilt.blogspot.no/
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    Bokomtale 

 

 Gledesspredere – frittgående applikasjoner 
av Nina Lise Moen.  
Det er en stund siden det kom en quiltebok på norsk, men denne 

boken har det vært verd å vente på! Boken er vinnerbidraget i 

Cappelen Damms konkurranse om den beste hobbybok-ideen. Den 

er proppfull av morsomme applikasjoner og gode ideer, og det er 

en bok man blir i godt humør av å bla i. Så tittelen på boken er nok 

ikke tilfeldig valgt… Her er det ingen store tepper. Alle 

prosjektene er  små, dvs fra postkortstørrelse og oppover til 

veggtepper. Her er kule monstre og søte småquilter som er 

velegnet til å gi bort til noen som trenger det. Mange av de små 

quiltene er forsynt med et budskap, som selvsagt kan byttes ut med 

et annet, eller kuttes ut. Jeg kjenner virkelig det klør i syfingrene 

mine og jeg har lyst til å sy både små søte monstre og store soler 

og smil. Denne boken representerer noe nytt. Teknikkene er de 

samme gamle, men prosjektene er friske, kreative og sprudlende. 

Her er det bare å la seg inspirere! Avslutningsvis vil jeg sitere 

forordet: Dette er en bok om quilting, men aller mest om skaperglede. Det er helt sant . 

 

Forfatteren har også en egen blogg som kan være verd å ta en titt på: http://mrsmoen.blogspot.com  

 

          Kjersti  

Sunday Morning Quilts  

av Amanda Jean Nyberg og Cheryl Arkison.  

For en stund siden kom jeg over bloggen til Amanda Jean Nyberg og har fulgt den siden. Mange 

måneder senere ga hun og Cheryl Arkison ut boken ”Sunday Morning Quilts”. Jeg falt pladask (og 

det eneste jeg hadde sett før jeg bestilte boken var forsiden). Grunnen var sikkert at hele boken 

dreier seg om rester. Selv de minste biter kan brukes i mange av prosjektene i boken. Omtrent  to 

tredeler av boken består av diverse resteprosjekter, mens en tredel består av ideer til hvordan man 

kan sortere, oppbevare og bruke de små bitene av stoffer vi ikke har hjerte til å kaste… Mye plass 

blir faktisk viet til sortering (ja, huff…) og hvorfor det er lurt å sortere. Men jeg kjente det virkelig 

kriblet i fingrene etter å komme i gang med sortering da jeg 

leste. Prinsippet er enkelt: man sorterer etter farge. Flere mulige 

måter å oppbevare restene på er beskrevet utførlig. Her er noen 

virkelig gode ideer.  

 

Bokens 16 prosjekter er veldig ulike, men alle er (mye takket 

være sorteringen) harmoniske. Noen er fargesprakende, andre 

mer duse. Alle prosjektene er enkle å sy, men utrolig vakre. Det 

er gode beskrivelser av hvordan quiltene sys, og som i alle 

quiltebøker er noe plass viet de grunnleggende 

quilteteknikkene. Det er også en grundig innføring i hva en 

”moderne” quilt er. Jeg har lært mye og blitt veldig inspirert av 

denne boken, som ble bestilt hos amazon.com.  Bloggens 

adresse er http://crazymomquilts.blogspot.no. Det anbefales 

absolutt også å kikke innom her!  

 

           Kjersti   

http://mrsmoen.blogspot.com/
http://crazymomquilts.blogspot.no/
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NYE  QUILT  AV  GAMLE  STOFFER ? 

Jeg elsker stoffrester, det er noe som mange av mine quiltevenninner vet. For meg handler det om å 

ta vare på det som har nytte og verdi, og som kan brukes videre. 

Når man er samler, kan det fort fylles opp i et hus. Jeg  har prøvd mange forskjellige måter å 

organisere samlingen min på. Noen har fungert godt, andre mindre bra. Diverse donasjoner har blitt 

mottatt med både takk og jubel, men det kan altså lett bli litt masse skatter i tidens løp. 

Nå var det kommet til et punkt at det måtte ordnes opp. RADIKALT!! 

Mens jeg grublet på hvordan dette skulle gjøres, selvfølgelig uten å måtte kvitte meg med altfor 

mye, kom min venninne Eva og viste meg en skatt av en bok, Sunday Morning Quilts. Smak på 

den tittelen. Sant den oser av stemning? Jeg så straks for meg late søndagsmorgener innhyllet i quilt 

mens jeg leste avisen og drakk te. Men det deiligste med denne boken var at her var det en ny 

tilnærming til quilt sydd av rester. Forfatterne hadde samme innstilling til stoffrester som jeg, altså 

skatter og ikke noe som skulle kastes før de opptok plass i heimen. 

Boken ble fluksens bestilt. Og så leste jeg den fra første til siste ord, og du verden så glad jeg er for 

alle mine stoffrester. For nå skulle de sorteres etter en annen og bedre metode enn jeg hadde brukt. 

Ikke i  store kasser, men etter størrelser først og så etter farver. Jeg tok med meg mine kasser ut i 

solen på terrassen og sorterte i mange timer. Det var kjempegøy! Kjært gjensyn med mange små og 

store biter, og så ble de inndelt i fire kategorier: brede remser, smale remser, biter og minstebiter. 

Og jeg innrømmer; noen ble kastet. 

Og så sortering etter farver, ennå ikke helt avsluttet for det er nokså omfattende. Og så kan jeg ta 

frem igjen boken, for grunntanken er at man lager nye ”stoffer” av biter og remser i samme farve og 

blokker syes sammen. Bildene av quiltene er nydelige og moderne på en tiltalende måte. Det sier 

forfatterne også, moderne uten tradisjonelle blokker med stjerne og vinkler, dette skal være quilt for 

nåtiden med fortiden som inspirasjon. 

Høstens syopplevelser venter rett rundt hjørnet. 

Syglad hilsen fra Anne-Marie B 

 

 

 

 

Trøst for en tøysamler... 

 Tøy isolerer skapet der det oppbevares  

 Tøykjøp hjelper med å holde konjunkturen oppe  

 Tøykjøp er billigere og hyggeligere enn psykoterapi 

 Tøy behøver ikke oppbevares i kjøleskap og må ikke tilberedes for å nytes  

 Tøy behøver ikke å  mates, snytes, byttes på eller mosjoneres  

 Tøy er ikke umoralsk, upassende eller fetende  

 Tøy beroliger nervene og tillfredsstiller sjelen  

 Tøy er bra for å dekke tidigere tomme flater f.eks strykebrettet, spisebordet og 

gjesteværelset 

 Tøy tillfredsstiller din lengsel etter skjønnhet og inspirasjon, i hvertfall fire ganger: 

- når du kjøper det 

- når du ser på det 

- når du syr av det 

- når du benytter det fantastiske som ble av det – til sist  

Tøy er som oftest billigere enn bildeler, båtutstyr, golfutstyr og fiskeutstyr. 

Du får kjøpe mer tøy - det er du verd! 
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Reisebrev fra Birmingham.  
 
Jeg har hørt om ”Festival of Quilt” i 

Birmingham siden jeg begyndte i BQL og Arma 

Quiltelag i 2004. Etter at Berit Tesdal var der  

alene i fjor, ville hun ha flere med seg i år. 

Dermed ble det mange som dro på quiltetur i år. 

Og jeg var snau til å melde meg på allerede 

høsten 2011. Så jeg har hatt lang tid til å glede 

meg. Men spenningen har vært nesten for stor, 

for det var usikkert om jeg kunne bli med nå 

etter at jeg ble kreftsyk igjen. Men turen traff på 

den beste tiden mellom behandlingene, så alt lå 

tilrette for en fin tur.  

 

Vi ble til slutt 13 Quilteglade damer som dro av 

gårde.  Vi dro i ulike puljer. Noen ville til 

London noen dager først, noen dro onsdag, og vi 

var 6 stykker som dro torsdag og hadde samme hotell. Vi tok tog fra London til Birmingham, og var lure nok 

til å kjøpe tur-retur billetter på toget. Da kom returen oss på 1 pund. En veg kostet 56 pund! Vi trodde først 

det måtte være feil, men slik var det. Da vi kom til Birmingham, kom vi rett fra stasjonen inn i 

messesenteret. Der kjøpte vi oss dagsbilletter til messen, og tok gratis skyttelbuss til hotellet som het 

”Holliday Inn Ekspress”. Vi ble positivt overrasket da vi kom til hotellet, for like ved hotellet lå der en 

sjarmerende pub som til og med het ”The little owl”. Der så vi for oss en kald øl etter lange dager på messen 

og koselig middag en kveld. 

 

Torsdag ble kun reisedag og en felles middag på hotellet sammen med 3 stykker til som kom for å spise med 

oss, men som bodde på Hilton hotell. De hadde vært raskere å bestille og bodde litt finer og nærmere 

messesenteret enn oss. Middagen på hotellet ble en underlig affære. Jeg har aldri opplevd å få hovedrette 

servert før forretten, men slik ble det, etter en del kluss og viderverdigheter. Etterpå er det bare morsomt og 

en god historie! 

 

Fredag ble det messedag hele dagen. Det er utrolig stort. En kan gå hele dagen å se nye ting hele tiden. Enda 

er det noe man ikke får sett. Øynene mine har sett så mange vakre arbeider at det er vanskelig å fordøye det 

alt sammen. Det er også mange morsomme ting.  Det var en avdeling med lekre kjoler, noen så skulpturelle 

at de ikke var brukbare til klær, men morsomme å se på. Det var en seng med både sengetøy og sengegavl 

som var quiltet. Der var små dukker med utrolige 

detaljer, nydelige. Det var en stor avdeling med arbeider 

som forskjellige grupper skolebarn hadde laget med 

premiering for hver gruppe.  Der var det mange 

imponerende quilter.  

 

 

Ellers var utstillingen delt opp i avdelinger som 

Contemporary Quilts, Art Quilts, Pictoral Quilts og 

Tradisjonal Qulits. 1. premie vinnerne i hver avdeling 

var tatt ut av den store utstillingen og hengt samlet på 

en egen vegg. Den fant vi ikke til å begynne med, men 

så den neste dag. Klokken 13 samlet vi oss alle 13 til 

felles lunsj. Det ble en koselig time, der øynene og 

kroppen kunne hvile og magen fylles med god mat og 

drikke.  I fire-tiden hadde vi fått nok og dro tilbake til 

hotellet til hvile før fellesmiddagen med foredrag på 

Hilton hotell. 

 

Vinneren av Pictorial Quilts:  

Janneke de Vries-Bodzinger 

3. premie i Art Quilt er laget  av 

Kathy Unwin 
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Det ble en enkel og grei middag, lasagnaeog salat med en deilig 

dessert, der alle vi 13 var samlet. Etter middagen  ble vi flyttet 

inn til et stort lokale der foredraget ble holdt. Der var det utstilt 

tepper og andre småting laget av forskjellige stoffdesignere som 

vi ble presentert for. Så kom kveldens hovedforedragsholder som 

var Kaffe Fasseett. Han startet som teppestrikker. Noen av de 

teppene var med på utstingen. Han designer alle stoffene sine på 

hånd. Han sa at om de satte han og en datamaskin sammen, ville 

enten han eller datamaskinen dø! Han syr ikke teppene sine selv. 

Den jobben setter han av til folk som kan sy. Det var et flott 

foredrag med lysbilder og fremvisning av teppene som lå i 

foredragsrommet. Det ble en lang dag, men likevel ble det er lang 

og koselig prat på sengen med Anne-Kari Vassdal som jeg delte 

rom med. 

 

Lørdag ble det enda en lang dag i messesenteret. Da så vi først på 

alle vinnerbildene, så mye flott å se. Så ble det masse tid i alle de 

butikkene som var der. Uoverkommelig å besøke alle. En blir helt 

overveldet av mangfoldet og mengdene. Du kunne kjøpe 

allverdens duppeditter og alt det stoffet hjertet kan begjære.  Men ikke så mye at kofferten ble sprengt! Selv 

var jeg heller beskjeden. Jeg synes det er vanskelig å kjøpe uten at jeg vet hva det skal brukes til. Men noe 

ble det da. Til slutt havnet det også noen uglestoffer i bagasjen. Jeg finner vel noe å bruke de til. Det var også 

moro å kunne se inn på de åpne småkursene som ble holdt. De var samlet langs en yttervegg, med 

skillevegger og fremdelen åpen. Der satt damer rundt bord i U-fasong med kursholderen fremme. Det var 

stofftrykk, noen laget små fugler, noen laget naturbilder noen små kunstbilder og sikkert mere som jeg ikke 

husker.  

 

Det var også begge dager et felt med forskjellige stands med 

demonstrasjoner. Det var håndsøm, miniatyrapplikasjoner og 

en del annet. Hun som vant Art Quilt konkurransen, som heter 

Olga Gonzalez Angulo og er fra Spania, hadde   standen med 

miniatyrapplikasjoner med et nytt system med å lime og 

brette inn sårkanten med to metallpinner. Veldig greit slik at 

en ikke får lim på fingrene og det ble veldig jevnt og fint. 

Anne-Kari ble helt frelst, og kjøpte inn et kursopplegg på CD 

og nok utstyr til å holde kurs med. Selv hadde jeg enda en 

runde i utstillingen og oppdaget enda flere tepper.  

 

Det er umulig å få med seg alt, selv om en tror en har tatt hele 

runden før.  Jeg traff på en vegg der jeg fant et sammensatt 

arbeid med norsk flagg på. Det het ”Cross road”, og jeg så at 

Signe Haugen hadde deltatt med to av de 8 delene. Kjekt å 

finne et kjent navn!  

 

Vi hadde fått nok i fire- femtiden denne dagen også. En blir 

helt mettet av så mange inntrykk. Jeg var faktisk glad jeg ikke 

hadde meldt meg på verken kurs eller foredrag. Jeg kunne jo 

ikke det ettersom jeg ikke visste om jeg kunne reise i det hele 

tatt. Om kvelden dro vi til hotell Hilton og spiste en deilig 

middag med alle 13 samlet.  

 

 

 

 

 

 

Quilter av Kaffe Fassett 

 

Det norske fellesbidraget ”Crossroads” 

der Signe Haugen er representert med to 

arbeider 
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Søndag var noen av oss på utstillingen igjen om formiddagen. Men vi måtte reise fra Birmingham i 15-tiden 

for å rekke flyet hjem. Dagen ble utrolig varm , så togturen ble en svett affære. Anne-Kari hadde tatt med seg 

blokker med pålimte hjerter til oss. Så på togstasjonen og på toget ble det håndapplikasjon i lange baner. Det 

skal settes sammen til ”Tepper til glede” senere. 

 

Nå sitter jeg igjen med mange inntrykk og veldig gode minner etter en fin tur jeg er strålende glad for at jeg 

kunne være med på.  Det ble inspirasjon og veldig sosialt. Begge deler har stor verdi, ikke minst det siste! 

 

      Hilsen Irén A. Serigstad  

 

 

 

 

 

Logokonkurransen 
 

Det var med stor glede vi fikk se alle prosjektene som ble innlevert til logokonkurransen. 

Jubileumskomiteen er takknemlig for at så mange ville delta, og spennvidden var imponerende stor!  

Oppgaven var å dekorere en stoffbit påtrykt BQLs logo, og la den bli del av et større prosjekt. 

Med denne lille lappen som utgangspunkt ble det skapt vesker, klær, poser, små og store 

gjenstander, og alle hadde kommet fram til sin egen spesielle tolkning av oppgaven. 

 

Premien var et årsabonnement på My Quilt til den som fikk flest stemmer. 

 

Avstemmingen gav uavgjort resultat, og det måtte loddtrekning til før vinneren kunne kåres. 

Seieren gikk til Margunn Vatshelle, som hadde sydd et handlenett. (Se forsiden av bladet). 

Vi gratulerer! 
 

         Gunn Tepstad 

        

.  

           

Et lite utvalg av quilter og tekstilkunst som var utstilt i Birmingham. 
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Månedens blokk: Beas’s Paw. 

 

Denne blokken er over 100 år gammel og har sin opprinnelse 

fra innvandrerne til Amerika. Blokken kjennetegnes av 4 spor 

som peker i forskjellig retning. Den kalles også ”Ducks-Foot-

in-the-Mud”, ”Hand of Friendship”, ”Tea Leaf”og ”Cat’s 

Paw”. 

Bjørne-klørne var mye brukt som ytterkant i gamle quilts. 

Når man syr en quilt til en person som planlegger en farefull 

oppgave er det vanlig å velge ”Bear’s Paw”-design.  

 

Dyrespor indikerer alltid den beste sti. 

 

I Underground Railroad” ble slavene bedt om å følge 

bjørnens rute. Personer som kommer over bjørnespor ute i 

villmarken vil fortsette med alle sanser skjerpet. Bjørnespor 

ble brukt for å vise vei gjennom fjellene hvor det var mange farer man måtte passe seg for. De fleste 

fluktene tok sted om våren. Med vårregn var det lettere å følge bjørnetråkket til sikkerhet. Å følge 

bjørnetråkket ville lede de slitne flyktningen til mat og vann. 

Referanser har blitt gitt spesielt til Appalachian fjellkjeden nærmest til Sør Carolina og plantasjene 

eid av slaveholdere. Fjellkjeden går fra sør til nord parallelt til Undreground Railroad ruten. Helt 

sikkert var det bjørn i området streifende rundt på leting etter mat etter den lange vinterdvalen. 

 

Margun V. 

 

 

 

Utsnitt fra quilt laget av Turid Uren 
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