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 Leder fra styret 

 

 
Hei alle sammen! 

 

Så er det tid for årsmøte igjen, det 

er fælt som tiden flyr. Vi har lagt 

et travelt år bak oss, med årsmøte 

og jubileumsfeiring, det har skjedd 

mye kjekt.  

Medlemstallet har holdt seg 

konstant, en del utmeldinger, men 

også mange nye medlemmer, det 

er gledelig. Så nå ser vi frem mot 

et nytt styre, og videreføring av 

lagets aktiviteter.   

Våren nærmer seg, og det 

begynner å klø i sylysten igjen, i 

hvert fall min. Vi skal ha syhelg 

for ”Tepper til glede”, og utstilling 

med konkurranse, så det er mye å 

ta fatt på. Stå på, jenter! 

 

Signe H. 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

mars er 

  1. MARS 
 

OBS OBS OBS 

 Neste møte tirsdag 

19.mars kl 19.30 
 

Vi får besøk av 

tekstilkunstneren  Kari 

Hartveit. Se også 

 

www.karihartveit.com  
 

Butikk: Quiltekroken 
 

 

Husk sylørdag 

16.februar  

 

Til ”Tepper til glede”  

til Barneklinikken  

i Sparkjøp sin kantine  

kl 10 – 16 
 

Påmelding til :  

 

Anna S. Hundal  
tlf: 45 21 86 17    

e-post:  

annasyhun@gmail.com 

 
 

 

HUSK 

Konkurransen 2013 
 

Tema: 

«Hus og heim fra 

tømmerkoie til slott».  

 

Innleveringsfrist 

10.august 2013 

 

Se regler på 

hjemmesiden vår 

www.bql.no 
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Nye bøker i biblioteket 2012 
 

Vi har gått til innkjøp av 3 nye bøker: 
 

              
 

 

Barn + symaskin = Gøy av Annie Eikenes og Tullemor Møller 

Boken er et samarbeid mellom Norges Husflidslag og Norsk Quilteforbund. Først og fremst er dette en bok 

for voksne som skal lære barn å sy. Boken har mange humoristiske modeller, og går løs på de utroligste 

materialer. Her er det firkanter opp og i mente som får morsomme monteringsløsninger. Dette er en bok som 

gir store og små lyst til å bruke symaskin!  
 

Sunday morning Quilts av Amanda J Nyberg og Cheryl Arkison. (Engelsk) 

En inspirerende bok som forteller deg hvordan du kan sortere, lagre og utnytte hver minste stoffbit. Boken er 

omtalt i Septemberutgaven av Lappenytt (nr 164). 
 

Quilting Modern av Jacquie Gering og Katie Pedersen. (Engelsk) 

Den boken lærer deg å improvisere med bakgrunn i tradisjonelle blokker. En spennende bok for de som 

ønsker å slå seg litt løs. Signe Haugen har bokomtale i novemberutgaven av Lappenytt (nr. 166). 

 

 

Så har Signe gitt oss 3 bøker fra sitt rikholdige bibliotek: 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The book of Painted Quilts er gitt ut av The Decorative Arts Collection Museum I Atlanta. 

Et funn av en bok for de som er glad i, og kan male på stoff. 
 

The art of Enbroderied Flowers av Gilda Baron  

Forfatteren syr og broderer de nydeligste blomsterenger.  
 

Quiltet projects and Garments fra Singer. 

Her finner du alt du trenger om teknikker knyttet til symaskinsøm og quilting 

Ella Moe-Nilssen 
Bibliotekansvarlig 

 



Lappenytt nr. 169/2013   ✄  Side 4 

Besøk hos Solfrids Quiltestove. 
 
Butikken til Solfrid ligger laaaaaaaaangt ute på landet, det vil si ut mot havet. Ja for vi kan faktisk 

se havet når vi stanser på tunet hos Solfrid. Selve butikken holder til i det gamle gårdshuset, selv 

bor Solfrid i et nyere hus. Sauene er i nærheten og Solfrids jobb er også å fore sauene før butikken 

åpner.  

Butikken ble startet i 2007 og er stadig i full aktivitet. 

Solfrid har også nettbutikk og ordrene strømmer inn. Det 

er stor konkurranse om kundene på nettet, men det ser ut 

for at Solfrid klarer dette veldig bra. Det er omtrent 50% 

av alt salget som foregår over nettet. 

Utvalget i butikken er enormt, det er rundt 3000 

forskjellige stoffer som er stablet rundt omkring i husets 

første etasje. Her er flere rom og hyller rundt alle veggene 

som er fylt med stoffruller. I tillegg er det stoffruller stablet 

på gulvet. Når jeg spør Solfrid om hun har et spesielt stoff, sier hun ja, det har jeg. Og så går hun 

rett til hyllen hvor stoffet er. Det er tydelig at hun vet 

akkurat hvilke stoffer som er hvor.  

I tillegg driver hun kurs på loftet i huset, bl.a. for 

revmatikere.  Og for disse har hun utviklet egne teknikker 

som kan gjøre søm enklere for disse som ikke har så lett 

for å bevege leddene. Her er det om å gjøre å få flest 

mulig til å delta og føle at de kan klare å få noe til. 

Solfrid forhandler også Accugo maskinen, hvor hun kan 

stanse ut mange forskjellige biter til mange blokker. Når 

denne maskinen demonstreres ser vi at her kan det være 

mye å spare på skjæringen.  Kanskje det er noe å ønske 

seg? 

Etter flere timer koselig prating og kjøp av stoff, sier vi takk for oss. Det er virkelig veldig hyggelig 

å dra til Solfrid en dag. Hun har en blogg som du kan følge og web side for butikken. Her er også 

åpningstider for besøk. 

 

Astri Ese Hole 

 

Mystery quilt – 

del 1  

v/Turid M. Uren 

Lappenytt-redaksjonen har spurt meg om jeg 

vil lage en serie med en Mystery quilt, og her 

kommer første ‘spor’. 

 
Serien vil gå over fem ganger: Lappenytt februar – mars – april og mai, og så vil ‘avsløringen’ 

komme i juni. Da har dere sommeren til å montere, og kanskje vi kan få se noen spennende utgaver 

av mystery-quilten på september-møtet og kanskje på utstillingen vår til høsten? 

 

Forresten: Er det noen som har et godt norsk ord for ‘Mystery quilt’? 
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Så litt om mysteriet! Quilten vil bestå av små og store blokker, og min modell blir ca. 90 x 90 cm. 

Det vil være bruk for en ‘bunnfarge’ og minst 3-4 forskjellige andre stoffer til blokkene. Her kan 

man bruke rester og bruke mange forskjellige farger, eller man kan holde seg til nyanser av samme 

farge. Gleder meg til å se resultatene! Mål på blokkene blir oppgitt i cm og inch. 

 

Her er første blokken, og vi skal ha totalt 12 stk. av denne. 

Ferdig blokk måler 10 x 10 cm (4 x 4 inch) og jeg tegner to alternativer. Velg ett alternativ eller en 

kombinasjon av begge. (Enda mer spennende!!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan sy alternativ 1 på sømunderlaget nedenfor. For alternativ 2 bruker du mal 2 fra Tryll med 

Trekanter. Gul for cm og rosa for inch. Sett sammen som vist i alt. 2.             

 

 

Alternativ 1 – 

søm på 

papirunderlag 

Alternativ 2 –  

4 trekant-ruter 

satt sammen 

NB! Sømunderlaget skal 

måle 10 x 10 cm eller 

4 x 4 inch innenfor 

sømrommene.  

Sjekk at dette stemmer før 

du begynner å kopiere 

sømunderlag. Jeg har 

ingen kontroll med hva 

som skjer i trykkeriet!  

Hvis det viser seg at 

målene er blitt litt 

unøyaktige, kan du selv 

enkelt tegne opp blokken i 

riktig størrelse.  

 

Legg til sømrom 0,7 cm  

eller ¼ inch  

Sømunderlag for alternativ 1. 
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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 
 

LOTTERIET  AV  CALGARY-BLOKKENE 

 

På julemøtet trakk vi alle gevinstene som var sydd 

av votte-blokkene som vi hadde fått av våre 

quiltevenner i Calgary, Canada. 

Disse var de heldige vinnerne: 

Iren Serigstad 

Ragna Langlo 

Solfrid Strandtun 

Målfrid Trå 

Eva Gjøringbø 

Rita Milde 

Inger Margrethe Larsen 

Anne Toppe Myrdal 

 

De to teppene ble vunnet av henholdsvis 

Kjersti Stenhjem Lie  og  Thordis Davidsen 

Hjertelig takk til alle som har tatt lodd.  

Vi fikk inn kr. 9.390,- 

Anne-Marie B 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

      

  

  

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 

 

Tema: Lukkekanter og andre avslutninger 
Lukkekanter kan lages både med enkelt og dobbelt stoff. 

Skal det være dobbelt, presses strimmelen dobbel med 

vrangen inn. 

 

1 – Den vanligste festemåten er å sy strimmelen fast på retten med maskin, og å sy den til på 

vrangen for hånd. 

 

2 – Du kan sy strimmelen først fast på vrangen isteden, og sy den til på retten på maskin, enten med 

en enkel stikning eller kanskje en av maskinens mønstersømmer. Pass på at du dekker den første 

sømmen. 

 

3 – Du kan la vatt og bakstykke  være litt mindre enn toppen, og bare brette ytterkanten av forsiden 

(toppen) rundt til baksiden og sy den til for hånd. 

 

4 – Kanten kan avsluttes med en eller flere tette siksaksømmer. De må være så tette at de dekker 

sårkanter og vattens kanter. 

http://annekarisquilt.blogspot.no/
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På besøk hos Anne Toppe Myrdal  
i Quiltestallen i Eidsvåg. 
 

Jeg har en gang før vært hos Anne. Da skulle 

jeg få quiltet et teppe som var for stort til at jeg 

kunne gjøre det selv. Jeg rotet meg skikkelig 

vekk på vegen, og måtte ringe og si at jeg ikke 

fant frem. Da viste hun hvilken hyggelig dame 

hun er. ”Forklar hvor du er, så skal jeg komme 

og geleide deg, ” sa hun. Litt av en sørvis! 

Denne gangen gikk det greit, og jeg fant vegen 

til hennes hyggelige lokale på Eidsvåg, og ble 

møtt av Anne, blid som alltid. 

 

Anne har alltid vært opptatt av håndarbeide. 

På skolen var det de timene hun gledet seg til. Etter ungdomsskolen valgte hun husflidskolen. Der 

laget de mønstre, risset og sydde. Hun hadde en lærer etter den gamle skole, streng og nøye. Etter 

det fant hun lappesøm i blader. Hun likte å sette sammen stoffer og lage ting. Hun ble med i Bergen 

Quiltelag fra begynnelsen. Så ble det mange kurs  i lappeteknikk. Hun har alltid sydd, har aldri blitt 

lei eller ønsket pauser. Det er mest store tepper som er favoritten. Hun gir seg god tid når hun syr, 

det er ingenting som haster. Det skal være koselig å holde på. 

 

Så melte lysten på en egen longarmmaskin seg. Men det tok 10 år før hun satte i gang i 2004. Hun 

var veldig i stuss, det var en stor investering. Men da noen kjente brukte 150.000 kroner på nytt 

kjøkken, tenkte hun at vel 100.000 kroner kunne brukes på å skaffe seg sin egen arbeidsplass. Men 

uten støtte og oppmuntring fra sin mann, hadde hun aldri våget. Hadde hun vært alene da, ville hun 

aldri ha begynt. 

 

Da Anne hadde bestemt seg, så hun etter et lokale på 

Eidsvåg fabrikker. Hun bodde i området og kjente 

vaktmesteren der. I selve fabrikken var det ingenting 

ledig. ”Men vi har jo stallen, den kan du få”, sa han. 

Den var da kun et lager.  Stallen kunne hun innrede 

som hun ville. Og der er det blitt riktig trivelig. Jeg 

ble invitert til den deilig lunsj med te, påsmurte 

rundstykker og lefser i et koselig lite lunsjrom der vi 

satt og pratet. Innenfor er det et romslig lokale der et 

arbeidsbord og den store maskinen står. Der er hyller 

med stoffer og tråder, og mange fine quiltetepper på 

veggene. 

 

Anne kunne fortelle at hun ikke hadde drevet med 

frihåndsquilting. Hun hadde jobbet i en quiltebutikk 

og så behovet for en slik maskin. Hun øvde på egne 

tepper først. Da hun tok imot sitt første teppe for 

andre, gikk det flere dager før hun vågde å sette i 

gang. Hun kan fortsatt være nervøs for å gjøre feil på 

kundene sine tepper.  
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”Egentlig er det rart at jeg har en slik bedrift, jeg er ingen tøff dame. Så jeg er forundret selv over at 

jeg vågde. Men nå er jeg glad for at jeg startet. Jeg gleder meg til hver eneste dag jeg skal hit og 

jobbe. Jeg treffer mange hyggelige damer som er interessert idet samme som meg, og jeg driver 

med ting jeg trives med”. Jeg synes hun er kjempetøff! Hun syr etter mønstre, og har opptil 30  

kundene kan velge blant. Hun anbefaler litt store mønstre til store tepper, de blir luftigere da. Er det 

veggtepper, er tettere mønstre bedre. Da henger de fint på veggen. Men kundene får velge som de 

vil, hun anbefaler når hun blir bedt om det. 

Ofte er kundene blitt anbefalt av kjente hva de skal velge, eller de vil ha noe de kjenner fra før. Når 

jeg er på besøk har Anne et eget teppe i maskinen. Hun øver på frihåndsquilting for første gang. Og 

i mine øyne er det perfekt, et nydelig arbeid. Så får vi se om hun med tiden tilbyr det til kundene og. 

Anne har et utvalg av vatt, bakstykkestoffer og tråd kundene kan velge blant. Noe stort utvalg kan 

hun ikke ha, det er det ikke økonomi til. Hun kan nok ikke leve av bedriften alene. Det er mer 

hobby enn jobb. ”Det er luksus”, sier hun, ”for det er så kjekt”. Hun synes  det er fantastisk med 

den friheten det gir. Har hun bruk for å ta fri, kan hun det, og heller ta det igjen en lørdag eller 

søndag om hun vil. Det er alltid noe å gjøre, hun tar seg god tid og koser seg med arbeidet. I 

Quiltestallen er hun torsdag og fredag, og annenhver onsdag. Så det er 50%. Hun har 50% fast jobb 

utenom.  

Jeg takket for meg etter over en time hos Anne. Det ble en trivelig stund hos en hyggelig dame i en 

bedrift med god atmosfære.  

 

Hilsen Irén A. Serigstad 
 

 

 
Ordliste:  
Accuracy - nøyaktighet 

Adhesive – lim eller annet festemiddel 

Baste - tråkle 

Bias – skrå, vanligvis 45° på trådretningen 

Binding – lukkekant 

Bobbin – spole (i symaskin) 

Chain piecing – kjedesammensying  

Ditch – grøft (quilt “in the ditch” – i sømmen mellom 2 elementer) 

Embroidery hoop – broderiramme 

Equilateral – likesidet (trekant)  

Fabric – stoff 

Fabric grain – trådretning 

Fusible – smeltbart materiale (f. eks. Vliesofix) 

Pattern – mønster 

Ruler – linjal 

Sample – prøve (f. eks. prøvelapp) 

Seam allowance - sømmonn 

Selvedge - jarekant 

Surface – overflate 

Tension – spenning (trådspenning i maskin) 

Warp & weft – renning & innslag (trådretningene i et stoff) 
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Nordisk Quiltetreff - NQT 2012 
 
Nordisk Quiltetreff arrangeres hvert 3. år. Det 

startet i Oslo i 1994 og har siden blitt arrangert i 

de nordiske landene, Norge, Sverige, Danmark 

og Finland, og det blir alltid holdt i Kristi 

Himmelfartshelgen. 

I år var NQT  lagt til Aalborg i Danmark fra 18. 

– 20.mai. CA 800 var forhåndspåmeldt, 

dessverre ikke så mange fra Norge som det har 

vært tidligere. Dette kom muligens av at 17.mai 

var på Kristi Himmelfartsdag og dermed var det 

mange nordmenn som ikke ønsket å reise bort. I 

tillegg kom det ca 2.500 besøkende spesielt fra 

Danmark, men også busser fra Sverige kom på dagsbesøk. 

Det var ikke så mange fra Bergen som reiste, men det var en fin gjeng som ville delta på dette store 

treffet. Noen tok båten fra Bergen eller Kristiansand og noen tok fly. Aalborg er en koselig by med 

en gammel bydel med mange fine hus og butikker. NQT ble holdt i et kongressenter i utkanten. Her 

var det store bannere som møtte oss utenfor og i parken mellom hotellet og senteret var trærne 

dekorert med strikkete ”kjoler”.  

Innenfor dørene var det et yrende liv, med 

forventningsfulle damer. Her var ustillinger, 

butikker, foredrag, kurs og workshops.  

I begynnelsen var det ganske så trangt i 

butikkene. Her var det fotoforbud hos alle, 

men jeg fikk tatt noen oversiktsbilder og 

noen steder var det ok å ta bilder, når jeg 

spurte. Jeg vet ikke hvorfor det ikke var lov 

å fotografere, for det må jo egentlig bare 

være en fordel  for butikkene å få all den 

reklamen de kan. Noe som var mye verre, 

var at kun en butikk to kredittkort, ellers var 

det kun kontantbetaling eller danske kort. 

Det var en minibank i hallen, men det ble jo ganske fort tømt, Heldigvis ordnet det danske 

forbundet med en bankterminal så vi kunne ta ut penger. Men da var jeg litt sur og jeg må bare 

innrømme at det kanskje var bra at jeg kun kunne bruke kontanter. Det ble derfor ikke så veldig 

mye kjøp på meg som det ellers ville blitt. 

Konkurransen ”På veg” hadde 77 arbeider hvorav 71 ble vurdert. (de andre hadde feile mål). Her 

ble det premierte arbeider både i tradisjonell klasse og art quilt klasse. I tillegg var det noen tepper 

som fikk hederlig omtale. En quilt fikk også dommernes pris for mest humoristiske quilt, det var en 

kjempelang stripe med mange biler, som viste veien fra Finland med båt til Sverige, med bil 

gjennom Sverige og over broen til Danmark. Fra Norge kom også biler gjennom Sverige for så å 

treffes i Aalborg.   

Utstillingene ellers var mangfoldige. Det var en del separatutstillinger, med kunstnere fra de 

nordiske landene. Fra Norge var det Sting som hadde en del arbeider, i tillegg var det Tåsen 

quiltelag som hadde en utstilling med tema London. Den danske quilteren Eva Have hadde en del 

arbeidere i tillegg til  

Hvert land hadde også sin egen utstilling. Sverige hadde laget et tema ”Min hagedrøm” med mange 

tolkinger av temaet. Danmark hadde også et tema ” i går, i dag i morgen”, med mange morsomme 

quilter. Finland hadde ikke et spesielt tema, men mange flotte tepper.  
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Norge hadde brukt en del av teppene fra utstillingen til årsmøtet i Bergen og her var det da mange 

fine gjensyn, som vinnerteppet til Marit Lauve  i konkurransen, Barbra Rastad hadde et teppe og 

ikke minst Sølvi Krokeide sitt teppe ”Kalenderblad”. 

Det lokale quiltelaget fra Aalborg hadde laget til en utstilling i parken mellom hotellet og 

konferansehallen. Teppene blåste friskt i vinden, men været var bra så ingen tepper ble våte.  

Foredragene var populære og her måtte man være tidlig ute for å være sikker på å få plass. Charlotte 

Yde holdt et flott foredrag om hvordan hun arbeider og fortalte litt om prosessen fra stoff til bilder. 

En annen danske, Karin Ekman, holdt foredraget ”Fra Skidestak til skattekiste”  her var det snakke 

om gjenbruk og restebiter. Anna Greta Lindstrøm holdt fordraget ”Besatt av små tygbiter” en 

bekjennelse.  

I tillegg var det morgenmøter med fokus på hvert 

enkelt land. Sverige hadde laget en serie om teppene 

fra utstillingen, ”Trädgården” med fine 

landskapsbilder lett blandet.  I Finland hadde 90 

grupper laget små logobiter på 20 x 20 cm som ble 

vist. Det var dessverre ikke helt vellykket fordi 

bildene ble altfor små. Men ideen var god. Norge 

viste arbeidsprosessen med boken ”Barn + 

Symaskin = sant. Det var interessant å se hvordan 

dette ble laget.  

 

Quiltemiddagen lørdag kveld ble holdt i en idrettshall et stykke unna 

hotellet, men det ble en koselig spasertur frem og tilbake. Det var ca 

800 på plass i hallen. Akustikken var grusom, men maten var varm 

og god. Vi fikk sett en del tepper, bl.a. tepper fra blokklotteriet fra 

siste treff i Gøteborg hvor jeg vant blokker og måtte selvsagt sy et 

teppe som jeg hadde med. Når det er så stort lokale, er det alltid 

vanskelig å få sett alt som man ønsker. Det var laget til en 

storskjerm og det fungerte jo greitt, selv om det alltid er best å se 

arbeidene i virkeligheten. 

Etter 3 dager på treff, var det godt å komme hjem og samle tankene 

om det vi hadde opplevd.  

 

Neste NQT er allerede i 2014 i Sarpsborg. Dette fordi hvis Norge 

skal arrangere i 2015, faller 17.mai på den søndagen som treffet 

avsluttes og det er jo ikke så populær. Kanskje flere fra Bergen vil 

være med på dette treffet i slutten av mai/begynnelsen av juni 2014? 

 
Astri Ese Hole 
 

 

 
LITT NORSK GRAMATIKK 

Nå har jeg lenge sett meg lei på hvordan quiltere i Norge bøyer og bruker ordet quilt på norsk. Vi er 

alle enige om at skal hete quilt på norsk også, selv om det er et engelsk ord. Men la oss bli enige om 

å bruke det riktig! Etter min mening er ordet hankjønn, og skal bøyes slik: 

En quilt – quilten – flere quilter – alle quiltene. 

 

Signe H. 
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