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Forventningsfulle damer venter på bussen! 

 

 

 

 

 
Vellykket jubileumstur til Skudeneshavn 8. september. 

Les mer om turen inne i bladet. 
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 Leder fra styret 
 

Til alle flittige quiltere! 

 

Jeg velger meg ikke april, nei det 

er august som er min måned. Da 

er det fremdeles sommer, men 

Høsten med innhøsting er så 

smått begynt. Etter en alt for kort 

og hektisk bærhøst, bøttet regnet 

ned med tid og mulighet for 

kreative timer med symaskin og 

håndsøm. Men nå er det  soppen 

som står for tur.  

Jeg har alltid elsket å sanke. Ikke 

noe er bedre en egenplukket sopp 

og bær. Jeg har alltid hatt en 

ekstra frys til herligheten. Når vi 

nå er kommet ut i  oktober kan 

roen igjen senke seg i heimen og 

jeg inntar syrommet for fullt.  

– Håper jeg… 

Det er bare noen traktekantareller 

på Smøråsen som skal inn, de gir 

seg ikke før snøen kommer…og 

når snøen kommer da blir det 

noen økter på ski! Men det kan 

ikke være noe problem – Jeg er 

jo nettopp blitt pensjonist! Så det 

skal nok bli tid til å sy fremdeles, 

når vi bare har fått alt på plass i 

den nye leiligheten! 

 

Optimistisk hilsen fra Ella 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

november er 

30.oktober 
 

KONKURRANSEUTLYSNING 

 
I anledning quilteutstillingen som 

er planlagt til september 2013 vil 

BQL invitere medlemmer til 

følgende konkurranse. 

 

TEMA: HUS OG HEIM – fra 

tømmerkoie til slott 

Teppe i lappeteknikk / applikasjon, 

eventuelt kombinert med fri 

teknikk. Teppet skal bestå av 3 lag 

og skal være quiltet av innsenderen 

selv. 

Konkurransen har 2 klasser:  

1 – Tradisjonell klasse 

2 – Åpen klasse 

Innsender velger selv klasse ved 

innlevering, men det trengs minst 6 

tepper i hver gruppe for å opprett- 

holde inndelingen. Ellers vil alle 

tepper bli vurdert samlet. 

 

Størrelse:  
Minimum 0,5 m² (lengde x bredde) 

Ingen sider mindre enn 60 cm 

Maks størrelse 150 x 220 cm. 

 

Teppet skal ha en opphengskanal på 

baksiden på ca 10 cm.  

Innsenders navn skal stå på 

baksiden av teppet, men dette skal 

være tildekket for å sikre 

anonymitet ved juryeringen. 

 

Innleveringsfrist: 10. august 2013  

Flere detaljer angående 

innleveringen vil bli kunngjort 

senere. 

 

Hilsen Styret 
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Referat fra septembermøtet.  

Anita ønsket velkommen tilbake etter sommerferien. Det ble rettet en stor takk til 

jubileumskomiteen for en vellykket (jubileums)tur til Skudesneshavn. Mange fornøyde lappedamer 

hadde vært med på turen, som gikk av stabelen den 8. september.  

 

Barbara har hatt opprydning i stoffene sine, og donerer en del av dem til Tepper til glede. Anne-

Marie B. delte ut til dem som ville bruke dem i tepper til barneklinikken.  

 

Det ble også utlyst en uhøytidelig jubileumskonkurranse.  

Kort fortalt: Lag en quilt som måler 25 x 25 cm og ta den med på novembermøtet.  

 

Signe Haugen hadde foredrag. Hun var i Nederland i vår, på OEQC (Open European Quilting 

Championships). Hun hadde med seg bilder fra konkurransen og utstillingen, der Signe også selv 

bidro. Det var utrolig mange flotte quilter, og det er spennende å se at de europeiske quiltene skiller 

seg fra de amerikanske. Den europeiske stilen har fjernet seg mer fra de amerikanske ved at de går 

mer i tekstilkunst-retningen enn mot tradisjonelle quilter.  

 

Septembermøtet er alltid butikkenes dag, så også denne gangen. De fikk presentert nyheter og kurs, 

og det var ivrig shopping i pausen.  

 

Vis-og–fortell avsluttet møtet også denne gangen. Det var mye fint å se, så det var tydelig at 

sommerens regndager har vært vel anvendt…!  

 

Kjersti   

 
 

SIGNES LURE HJØRNE – 4 
 
1 – Hvis du har problemer med å tre i nålen på symaskinen (manuelt), hold noe hvitt bak nålen, så 

ser du øyet mye tydeligere. 

2 – Før du starter å maskinquilte et større prosjekt bør du fylle så mange spoler du kan med den 

valgte undertråden. Da går det raskt å bytte spole og du mister ikke så lett «flyten» i quiltingen. 

3 – Hvis maskinen hopper over sting når du quilter, kan det hjelpe å flytte nålen lengst mulig til 

VENSTRE. 

4 - Du må ALDRI dra i overtråden når presserfoten er nede. Da vil du lage trøbbel i 

spenningsregulatoren.  Hvis du skal regulere overtrådspenningen, må dette alltid gjøres med foten 

OPPE. 
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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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

        

  

Konkurranse 
 
På forrige møte ble vi invitert til å delta i en 

ny konkurranse. Nå gjelder det å sy en quilt 

med ytre mål på 25 x 25 cm, for å feire 

BQLs 25 års-jubileum. Vi står helt fritt med 

hensyn til motiv, teknikk og farger.  

Produktet må bestå av tre lag; forside, vatt 

og bakside, og det må være quiltet. 

 

Vi håper på stor deltakelse! 

 

Konkurransen vil bli avgjort på 

novembermøtet. Da leveres quiltene til 

jubileumskomiteen, og alle deltakerne på 

møtet stemmer på det produktet de liker 

best. 

 

Og selvfølgelig blir det premier. 

 

Lykke til! 

Gunn Tepstad 
 

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 

 
 

 

INVITASJON TIL TORSDAGSKLUBBEN!  
 

Liker du å sy for hånd? Da er du hjertelig velkommen til å sy 

sammen med oss i Torsdagsklubben. Vi møtes hver torsdag 

mellom kl 12 og 14 og nå har vi nettopp flyttet til nye lokaler i 

det vakre gamle huset Danckert Krohns seniorsenter i Kong 

Oscarsgt 54. Her er det lyst, trivelig og god plass rundt bordet i 

håndarbeidssalen i 2. etasje. 

  

Vi syr bare for hånd, men du verden hvor mange mønstervariasjoner vi har funnet frem til i alle de 

årene vi har treftes. Hos oss slipper du å ta med deg arbeid, for her har vi stoffer, nål og tråd. . Du 

kan glede deg til å se det spennende quiltet vi holder på med nå! 

 

Vi har sydd flere store tepper som vi har loddet ut til inntekt for stipendordningen i BQL. 

Hver jul og sommer har vi en liten utlodning for oss selv hvor det er gevinst til alle. Det koster bare 

kr. 20 pr gang , inkludert kaffe eller te. Noe å bite i kan kjøpes i kafeen til veldig lav pris. 

Høres dette fristende ut? Velkommen skal du være! 

 

Syglad hilsen fra Anne-Marie B 
 
       

http://annekarisquilt.blogspot.no/
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Svennebrev – kurs på Lappeloftet. 

Helgen 22/9 til 23/ 9 var det kurs hos Marianne på Lappeloftet. 

Hun hadde hentet inn Trine Bakke fra Lappemakeriet på 

Bærums Verk som kurslærer. Dette kurset var både et kurs med 

forskjellige blokker som skulle syes og et kurs i valg av farger 

og stof på en litt utradisjonell måte.  

Vi begynte kl 10.00 presis både lørdag og søndag og holdt på 

til kl 17.00. Trine sto på og lærte oss å leke med alle slags 

mønster og stoff sammen.  

Vi var 7 stk som nesten var for ”ordentlig” i stoffvalg og farger. 

Trine fikk oss ut av det tradisjonelle og vi ble litt forbauset over 

våre egne valg, ingenting skulle stemme helt. Til slutt ble det jo 

veldig flotte valg, 

for stoffene 

fremhevet 

hverandre veldig 

fint. 

Trine oppleves 

som en veldig positiv og flink kurslærer og fulgte alle 

opp veldig godt. Hun var til stede for oss hele tiden. 

Søndag var det mange som hadde fått flere ferdige 

blokker. Til sammen skal det lages 21 blokker så vi 

har alle mye godt arbeid utover høsten. Det blir 

kanskje en fremvisning av teppene i begynnelsen av 

2013. 

 

Hilsen Turid Austrheim 
 

 

Bokanmeldelse:  

 

Grete Gulliksen Moe og Ingrid Skaansar: Blått.  

Denne boken er som tittelen sier: Full av blå prosjekter. Små 

og store. De fleste er ganske enkle. Det kan jo være en fordel 

om man vil ha en presang i ”siste liten”. Og her er masse 

inspirasjon. Det bugner over. Den er som Sareptas krukke, det 

blir liksom ikke tomt. Og ideene spinner videre i fantasien hos 

leseren. Spennvidden er stor: Her er vesker, tepper, smykker, 

spisebrikker, lysglass, bokomslag og mye annet til en selv, 

hjemmet og hagen.  

 

Det er ikke bare lappeteknikk i denne boken, men også 

fletting, smykke-laging, strikking og veving – for å nevne noe. 

Hovedvekten er likevel på søm. 

 

I en tradisjonell lappebok vil det være mye om grunnleggende 

teknikker, fargevalg m.m. I denne boken er det ikke noe av 

dette, men de enkle beskrivelsene av hvert prosjekt fungerer likevel. Det betyr også at det er plass 

til flere prosjekter  Det at alle prosjektene i boken er blå, betyr at det er en helhet over den, og det 

gir et lekkert inntrykk. Her er det bare å la seg inspirere!  

 

Kjersti   
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Bokanmeldelse  

 

   Barn  

+ symaskin  

= gøy           

 

Annie Eikenes Norges Husflidlag. 

Tullemor Møller Norsk Quilteforbund(NQF) 

 

Boken ble akkurat ferdig før NQF’s årsmøte i Bergen i 

mars i år, og det ble gjort en god innsats for å selge 

boken der. 

 

Jeg har selv barnebarn i riktig alder, blant annet en jente(9) som er glad i håndarbeid. Vi har ikke 

fått tid til å gå skikkelig gjennom symaskinen, men hun storkoste seg da hun fikk prøve seg på 

frihåndsquilting på noen prøvelapper sist vinter. 

 

Quilting og annen sømteknikk har jeg lært gjennom diverse kurs, og tenkte at boken kunne være et 

nyttig hjelpemiddel, og det stemmer. Jeg har scannet gjennom boken, og ser at den inneholder en 

del nyttige tips som kan være spennende å prøve sammen med barn.  

 

Den finner frem til en del materialer jeg aldri ville drømme om.  

 Klipp opp sykkelslanger og sy dem sammen til vesker eller punger. 

 Hva med en ice tea pose pung. 

 Hva med en veske av et stykke gummi fra et hagesenter. 

 Tips om ark til billedoverføring av bilder på egen skriver. 

 

Bak i boken er det en del gode og nyttige tips som jeg anbefaler alle å lese. Et par tips som er nye 

for meg: 

 Hva med å sy en liten løs stoffbit når sømmen er ferdig, klippe mellom arbeidet og biten og 

la den sitt på når du starter neste søm. Da sitter sytråden fast i den lille lappen og hopper 

ikke ut av nåløyet ved neste søm. Men her kunne de godt tatt med en grei teknikk som går ut 

på å putte neste søm inni maskinen rett etter forrige, og å klippe trådene i mellom til slutt. 

Dette krever selvfølgelig en god planlegging 

 Neste gang jeg er i en quiltebutikk må jeg sjekke om de har «Heramarker», vet dere hva det 

er, jeg hadde aldri hørt om det før. 

 

Boken er også et veldig nyttig hjelpemiddel i skolen. Her tar den for seg flere gode og spennende 

prosjekter. Norsk Husflidslags prosjekt: Barn gleder barn til 100 årsjubileet kan gi 

Inspirasjon til lignende prosjekter i litt mindre målestokk. 

 

Det er mange gode bilder i boken, men jeg savnet litt forklarende tegninger eller illustrasjoner 

innimellom. Kan heller ikke se at de tar for seg ruteforskyvning som jeg syntes det var spennende å 

lære på mitt første quiltekurs for ca. 25 år siden. Men alt i alt en spennende bok med litt nytt og mye 

nyttig. Godt egnet for barn så jeg ser frem til å teste den sammen med barnebarnet mitt. Kan tenke 

meg å prøve på «firkanter i hytt og vær», et greit prosjekt til grytelapper eller puter. 

 

Ella Moe-Nilssen 
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TONER I TRÅD har Åse Eriksen satt som tittel på 

utstillingen hun har på Hordamuseet. Hun håper at publikum skal 

falle i staver over mønster og farger, og det var virkelig det jeg 

gjorde da jeg så alt det vakre hun hadde stilt ut. 
 

Tittelen forteller oss at musikk og farger har mye til felles. Åse er 

blitt inspirert av mange store musikere og malere, noe som titlene 

på teppene viser. Ellers er det naturen som inspirerer Åse. Titler 

“Morgensang”, “Eng”, “Flora”,”Tjern” og “Sludd” viser det. 

 

Åse har sine egne teknikker. Teppene består av vevde 

strimler. Noen tepper er todimensjonale, andre enkle og 

noen er flettet sammen. 

Åse vever alle remsene enkelvis. Hun farger alt garnet 

sitt selv. 

Det sier seg selv at det er mye arbeid som ligger bak 

disse flotte mesterverkene. 

 

KIRKETEKSTILER er og noe som Åse lager. Det dreier seg om messehagler, stolaer, alterduker og 

preikestolforkle. Disse må da lages i alle kirkeårets farger, grønn, fiolett, hvit og rød. På utstillingen 

så vi bilder av disse tekstilene. Fjell kirke og Skjold kirke har hennes tekstiler, men de finnes også i 

andre kirker rundt i landet. 

 

Utstillingen på Hordamuseet ble åpnet i april og vil stå ut mars 

2013. 

Det er en utstilling alle bør unne seg å se!! Det vil gi deg en 

indre ro. 

Åse Eriksen stiller gjerne opp hvis det er en gruppe som ønsker 

å se utstillingen sammen med henne. 

 

Margun V 
 

 

Tur til Skudeneshavn 
 

Hvorfor er det lettere å stå opp kl 6.45 på lørdag enn på 

mandag?  Jo, fordi man skal møte opp på buss-stasjonen 

for quiltelagets tur til Skudeneshavn.    

Bussen er halvfylt når vi kjører, men en ny ladning med 

quiltedamer kommer om bord på Nesttun.  Videre til 

Halhjem og dagens første overraskelse, et lite 

stitcheryprosjekt fra Anne Karis Quiltestue.    

Om bord til kaffe, svelo, og dokø.  Strikketøy kommer 

fram og noen begynner på stitchery.  Det merkes når 33 

quiltedamer kommer i ivrig prat om sommerens ferdig 

og uferdige prosjekter, og om handelsturer til 

quiltebutikker verden over. 
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På Sandvikvåg leveres dagens hjernetrim ut, en bilderebus om ruten.   Stillhet mens alle 

konsentrerer seg.  Utenfor Haugesund kommer svarene.  Var det noen som fikk alt riktig?  

Kombinasjon av nynorsk fra Fusa og engelsk morsmål ga 9 av 11-ikke verst, synes vi. 

Klokken 12 er vi framme i den sjarmerende seilskutebyen Skudeneshavn med sine hvitmalte hus og 

sjøboder fra 1800-tallet. Den er kåret til Norges Sommerby, men det var dessverre ganske folketomt 

i septemberregnet.  Vi haster til Smiå Bistro for lunsj.   Fiskesuppe, med karamellpudding til 

dessert.  Overraskelse nummer 2 - drikkevarer er inkludert.  Hurra! 

 

Quiltesmia 
Vi skal være på Quiltesmia kl 13.30 så det er tid til en tur inn i 

en interiørbutikk før dagens hovedattraksjon. 

Det er alltid spennende å besøke en ny quiltebutikk. Hva slags 

stoff har de, blomstrende pasteller eller fargerike batikk, er det 

et utvalg av bøker eller noen spennende modeller på veggene?  

Blir man inspirert? 

Quiltesmia har et bra utvalg av stoff i alle farger (jeg så ikke 

mye gult, men det er ofte sesongbetont).   Og hvis de store 

amerikanske  merkene manglet, så var det til gjengjeld et helt 

stativ med barn og motivstoff.  Det var også et stort utvalg av interiørting i shabby chic stil.    

Butikken har nylig flyttet inn i store lokaler (det gamle 

apoteket), så at mangler det store modelltepper på veggene kan 

det forklares med at de har bare ikke kommet så langt.   Og  når 

butikken er fylt med hyller med stoff og bord med stoff og nips 

og 33  bergenske quiltedamer, blir det fort trangt og  vanskelig å 

få hele oversikten.   

Gode intensjoner om å ikke kjøpe noe fordi man har nok 

hjemme, glemmes når man vandrer rundt; og snart har de fleste 

en liten samling med oppskårne biter. Det er tilbud på noen 

stoffer og quiltedamer forsvinner en etter en inn i et annet rom 

for å få ruller skjært til.   Køen for tilskjæring vokser fort. 

Ved betaling skrives navnene på en lapp som legges i en bøtte 

for senere trekning av en gevinst.  

Forsynt (foreløpig) med stoff,  vandrer man ut av butikken og 

videre rundt andre butikker i området.  Prisene på babyklær i en 

spesialbutikk forklarer hvorfor Quiltesmia driver kurs i søm av 

barneklær.  

Tilbake i butikken forklarer eier Ingunn litt om bakgrunn og 

historie til Quiltesmia, og hun viser frem noen løpere og puter 

hvor hun har brukt gamle broderier sammen med lappeteknikk.   

En idé for et kurs i laget kanskje?  Mens hun snakker, faller 

øyet på et stoff man ikke har sett og BARE MÅ HA! Nå er 

man forsynt! 

Gevinsten på loddtrekningen er kr 300 til å bruke i butikken.  

Panikk!   Man har kommet ut av ’handlemodus’ og inn i ’tur 

hjem modus’.  Nå må man koble inn kjøpelyst en gang til og finne noe fort før bussen drar.  En liten 

rull med lin (inspirert av en modell- løper på bordet) og et utvalg basics samles opp.   Ferdig! 

Og så en siste runde med dokø  før alle kommer om bord på bussen for hjemtur.   En vellykket dag 

og stor takk til jubileumskomitéen for godt og grundig arbeid. Vi gleder oss til neste gang. 

 

Christine Andreassen 
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Nettbrett og Quilting 

I disse nettbrett-tider er det fokus på ulike brett og dermed Apper. Jeg kom over flere som hadde 

med quilting å gjøre og vil dele denne med dere. 

 

 
 

I denne Appen kan en velge ulike blokker og fargenyanser. En får hjelp til beregning av stoff. Når 

blokken er valgt kan en se hvordan teppet vil bli  - ulike layout – blokkene satt sammen på ulike 

måter.  

 
           

          
 

Mer om Appen på  blockfab.blogspot.no/ og itunes.apple.com/us/app/blockfab/id375189832?mt=8 

 
 

Ragna B. Langlo 

http://blockfab.blogspot.no/
http://itunes.apple.com/us/app/blockfab/id375189832?mt=8
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MÅNEDENS BLOKK: BIRDS IN THE AIR 
 

Dette er også en av blokkene fra «Underground Railroad». Fugler i luften er symbol på flukt eller 

immigrasjon. En dyktig quilter kunne indikere en 

retning for hvordan slavene skulle reise, ved hjelp av 

fargevalg og plassering av blokkene.  

 

I blokken er halve blokken lys og vi får fram en pil 

som kan vise retning. 

 «Birds in the Air» retningsbestemt quilt var 

designet av Debora Coates. Ekteparet  Deborah og 

Quaker Lindley Coates var slavemotstandere og 

driftet et sikkert hus. 

 

I følge familiehistorien var to barnebarn uenige om 

hvem som skulle arve denne dyrebare quilten. Så 

med Quaker sans for rettferdighet, ble det bestemt at 

quilten skulle deles nøyaktig i to.   

Når ny lukkekant ble sydd på, ble et sentralt bilde 

av en bunden slave nesten skjult. Under bildet 

var disse ordene sitert fra bibelen «Forløs mig fra 

menneskers vold!»(Salme 119 v,134). Når begge 

quiltene senere ble arvet av samme etterkommer, 

ble kanten åpen igjen og bildet satt sammen 

igjen. Denne spesielle quilten var en familie's 

måte å hjelpe til med befrielsen av slaver. 

 

Margun V. 

 

 

 

 

UTFORDRING. 

 

Vi var en gjeng som byttet motivstoffer her i quiltelaget.  

Hva har du gjort med kvadratene dine? 

Håper du har laget flotte quilter av de...... 

Jeg utfordrer deg til å ta med deg ditt/dine “I SPY” quilter 

på desembermøtet og vise de fram. 

Hver quilt får et lodd og det trekkes ut en vinner som vil få 

en premie... 

Om du ikke var med å bytte stoffer kan du ta med din “I 

SPY” quilt og være med. 

 

Hilsen Margun V. 
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