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God påske ønskes alle våre 
medlemmer! 

 

Immen (Inger Margrethe Larsen) sitt nydelige 

håndsydde teppe. 
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 Leder fra styret 
   

Hei alle sammen. 

Som ny leder dette året for  BQL,  

takker jeg for tilliten. Jeg har vært 

medlem av styret siste år og erfart 

hvor godt BQL fungerer som lag 

og ikke minst styret som et team.  

 

Jeg vil derfor takke de avgåtte 

styremedlemmene for et godt og 

lærerikt samarbeid. Samtidig som 

jeg ser frem til å samarbeide med 

det nye styret.  

BQL er et aktivt quiltelag. 

Oppmøte på medlemsmøtene viser 

dette. Målet  er å kunne ha møter 

med tema og innhold som 

interesserer medlemmene.    

BQL skal ha utstilling til høsten.  

Dette er krever at mange 

medlemmer bidrar – med arbeider 

og som frivillige. 

Utstillingskomiteen vil komme 

tilbake til dette.   

BQL er vel også det eneste 

qulitelaget jeg vet om, som utgir 

medlemsblad – Lappenytt. 

Redaksjonsgruppen arbeider godt, 

men jeg oppfordrer samtidig 

medlemmene til å skrive noen ord 

om eks turer, Quilte-bee etc. Det er 

ikke ”farlig” . 

Vi må heller ikke glemme 

hjemmesiden til BQL.  Den er 

innholdsrik og oppdatert – takk til 

webansvarlig. 

Kurskomiteen er kommet i arbeid, 

så da venter vi spent på hva de 

planlegger. 

Så dette året blir utfordrende og 

spennende for min del.    

Ragna B. Langlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

mars er 

  27. MARS 

(i påskeuken) 

 

Neste møte: 

 tirsdag 9.april  

kl 19.30 

 
SYMØTE 

 

Butikk: 
 Solfrids Quiltestove 

 

Molde Quiltelag inviterer til 

Vestlandstreff helgen  

11. – 13. oktober 2013. 

Nærmere info: 

 

http://vestlandstreffet2013.
blogspot.no/  
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Referat fra februarmøtet.  

Først i dette møtet var det årsmøte, som det alltid er på februarmøtet. Turid Uren loste oss gjennom og det 

gikk fort og greit.  

Etter pausen informerte Turid også om det nye ”mystery-quilt”- prosjektet i Lappenytt. Deretter fikk Astri 

Ese Hole ordet til sitt stipend-foredrag. Hun hadde et fint foredrag om Nordisk Quiltetreff i Danmark. Det 

var mange flotte quilter å se, og det var bilder fra både utstillinger og konkurranse. Hun mente det var 

ulikheter i quiltene innen de nordiske landene. Nordmenn og dansker er mer tradisjonelle, mens finner og 

svensker mer heller mot art-quilter. Et flott foredrag! 

 

Det ble opplyst om at Immen (Inger Marie Larsen) går inn for Janne i kurskomiteen. Komiteen ser gjerne at 

vi kommer med forslag og ønsker når det gjelder kurs. Det kom noen på møtet, men kom gjerne med flere!  

 

Bikko (Ragna Langlo) tok over som styreleder, og takket Immen, Mette Lise og Anita for innsatsen i styret.  

 

Så var det vis-og-fortell. Her var det smått og stort, nytt og litt eldre arbeider som (endelig) var blitt ferdig. 

Løpere, vesker og tepper ble vist frem. Flere ”mammatepper” fra Bikkos hånd ble også vist. Disse 

mammateppene skal vises på en egen utstilling på Tjøtta-dagene. Det er utrolig inspirerende å se alt arbeidet 

som gjøres rundt omkring, både hjemme og på kurs. Som vanlig er bildene å finne på nettsidene våre. 

 

Anne-Marie B. delte nok en gang av sitt overskuddslager til heldige quiltedamer. Så flott! Hun får ryddet – 

og vi andre finner gull…  

 

Bikko informerte om at det er åpnet en gruppe på Facebook som heter Quiltevenner i Bergen. Denne er åpen 

for alle som vil være med, og her kan vi ha vår egen ”vis-og-fortell”, der andre i gruppen kan komme med 

heiarop, hurrarop og kommentarer   

 

Kjersti Stenhjem Lie 

Votteblokkene fra Calgary. 
 

Jippi! Jeg var en av de heldige som vant i 

votte-blokk-lotteriet. Ikke bare det, men 

jeg vant et av de to slumreteppene som 

ble loddet ut.  

Det har, i de to månedene som er gått 

siden den gang, vært til stor glede. Det er 

så deilig å krype opp i godstolen med 

teppet, en kopp te og en god bok eller et 

håndarbeid. 

 Jeg synes det er fascinerende at så 

mange ulike mennesker har vært 

delaktige i prosessen fra å sy den enkelte 

blokk til det siste stinget på lukkekanten, 

og fryder meg over å eie dette 

sjarmerende teppet. En stooor takk til de 

som satt i styret og sydde sammen teppet, 

og til Anne Toppe Myrdal som har gjort 

en flott jobb med quiltingen! 

 

Kjersti Stenhjem Lie   
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Mystery quilt – del 2 

v/Turid M. Uren 

 

Serien begynte i forrige nummer av Lappenytt (nr. 169) og vil gå frem til juni-

nummeret. Les informasjonen som sto i nr. 169 ang mål på det ferdige arbeidet og 

forslag til stoffer etc. 

 Denne måneden skal vi gjøre ferdig to forskjellige blokker.  
 

Vi skal ha 2 stk. av Blokk 2 og 6 stk. av Blokk 3. Blokk to har ferdigmål 20 x 20 cm (8 x 8 inch) 

og blokk 3 har ferdigmål 10 x 10 cm (4 x 4 inch). Sømrom = 0,7 cm / ¼ inch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blokk 2: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 stk. trekantruter med ferdigmål 5 x 5 cm (2 x 2 inch). Bruk Tryll med 

Trekanter mal 2. Gul for cm og rosa for inch, eller bruk annen metode hvis 

ønskelig bare du ender opp med samme mål. 

Skjær 4 rektangler 

4 x 11,5 cm (1,5 x 4,5 inch)  

av hver farge og sy sammen  

som vist på tegningen. 

Kvadratet i midten  

skjæres   

11,5 x 11,5 cm 

 (4,5 x 4,5 inch) 

Slik monteres blokk 2: 
Trekantrute i hver ende av et 

ferdig rektangel (x2) 

Rektangel på to motstående 

sider av stort kvadrat.  

Sy de tre delene sammen.  

Sømunderlag for alternativ 1. 

Blokk 2 Blokk 3 
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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 
 

Blokk 3: 
Del 1 sys i to like deler): 

Hver del består av 1 rektangel 6,5 x 4 cm (2,5 x 1,5 inch) og 2 kvadrater 4 x 4 cm (1,5 x 1,5 inch)  
 

 

Kvadratene sys som hurtighjørner på rektanglene så det blir som del 1. 

Kan også lages med Tryll med Trekanter mal 1, gul for cm og rosa for 

inch. Da sys hver halvdel sammen av to trekanter. 

 

Del 2: 

Rektangel med skjæremål 11,5 x 4 cm (4,5 x 1,5 inch) 

 

 

Del 3: 

1 rektangel 11,5 x 6,5 cm (4,5 x 2,5 inch) 

2 kvadrater 6,5 x 6,5 cm (2,5 x 2,5 inch) 

Kvadratene sys som hurtighjørner på rektangelet så det blir som del 3. 

Del 3 kan også lages med Tryll med Trekanter mal 2, gul for cm og rosa for inch. Da sys to 

trekanter sammen. 

     Flere spor følger i neste nummer! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 

Del 2 

Del 3 

mailto:anne@quiltestallen.no
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SIGNES LURE HJØRNE – 9 

 
Tema: maskinens pyntesømmer 

 

1 - Lag deg en prøvelapp der du har sydd alle pyntesømmene, som en referanse, så du vet hvordan 

de VIRKELIG ser ut. Merk sømmene med nummeret de har på maskinen. 

 

2 – Sømmene kan ofte forandres i bredden, da kan de se ganske annerledes ut. Prøv og se. Hvis du 

finner en innstilling du liker godt, noter tallene så du slipper å prøve hver gang. 

 

3 - Mange maskiner har en funksjon der motivlengden i noen pyntesømmer kan forlenges. De kan 

bli 2,3,4  ganger lengre, uten at stingtettheten forandres . Prøv deg frem. 

 

4 – Veldig mange av disse sømmene egner seg godt til applikasjon, det er ikke bare knapphullsting 

og tett siksak som duger. Du får et designelement i tillegg. 

 

5 – Sett deg ned og LES manualen, og gjør det som står beskrevet, det er den eneste måten å lære 

og HUSKE det som står der. 
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Bestemor quilter en QR-kode!  

 

SE HVA LILL HAR GJORT 

Mange av dere husker Lill som var et aktivt medlem i BQL i mange år. Det vet jeg fordi jeg ofte 

blir spurt om henne, siden hun er min beste venninne og nærmeste nabo. 

Jeg har lyst å videreformidle noe hennes 22 år gamle sønnesønn har lagt ut på nettet.  

Synes det er så fint, vil bare legge til at teppet er sydd av forskjellige hvite og sorte stoffer, for hånd, 

over 2 x 2 cm papir, (1079 st.) 

Anne-Marie Wolff 

 

Skrevet av Christian Grimsgaard: 

Min farmor (Lill Grimsgaard) har i alle år 

vært aktiv med quilting. Hun har quiltet 

tepper til hele familien flere ganger i løpet 

av årene og holder fortsatt på selv om hun 

har utviklet slitasjegikt. For henne betyr det 

at det kan være ganske smertefullt, men hun 

ser det positive i det og nyter det på tross av 

dette. 

 

Jeg tilbragte julen 2011 på hytta på fjellet 

med nærmeste familie og farmor, hvor hun 

for første gang prøvde pappas iPad. Vi kom 

inn på temaet QR-koder og jeg nevnte hvor 

kult det hadde vært med et maleri eller en 

annen form for veggpynt som var en 

fungerende QR-kode gjestene kunne 

benytte seg av for en slags meny til huset/leiligheten. Tenkte da på f.eks. lenker som koblet enheten 

til det trådløse nettet og annet. Det var mer en morsom idé enn noe annet, men farmor strålte opp av 

denne tanken og bega seg ut på oppdraget å quilte et veggteppe i form av en QR-kode. 

 

Teppet var ferdig til bursdagen min sommeren 2012 og det ble kjempestilig! QR-koden fungerer 

helt fint og lenker til domenet mitt. Jeg tenker å ha noe morsomt der, men i skrivende stund vil det 

kun inneholde bildet av teppet som kan sees under. 

Farmor fyller 80 år i år og skal holde stort familieselskap i februar. Håpet mitt med denne historien 

er å gi henne litt glede med at hennes harde arbeid og godhet har nådd ut til og gledet flere enn bare 

vår nærmeste familie. Del gjerne deres tanker rundt kombinering av "nyere" og "eldre teknologi". 

 

Og her er et par kommentarene som fulgte etter at dette ble lagt ut på «nettet» 

- Utrolig stilig Sprøtt å tenke på at når besteforeldrene våre ble født så var det kun 

middel og overklassen av folk i storbyene som hadde strøm, og her lager hun QR-

quilt!  

- Veldig tøft og stilig! Tommel opp til din farmor og deg.  
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 Sylørdag for «Tepper til glede» 16.februar.  
 

Dugnaden var annonsert i Lappenytt og på BQL sin hjemmeside, og de som hadde tatt initiativet 

denne gangen var Anna Synnøva (Hundal) og Anne Helen (Jacobsen). Signe (Haugen) hadde 

ordnet med et supert lokale, nemlig SPAR-kjøp sin kantine på Kokstad. Takk til dere alle tre! 

Lokalene var veldig godt egnet, med masse bord og store vinduer som ga godt arbeidslys, og som 

om det var bestilt, noen brede vinduskarmer i passende høyde som egnet seg veldig bra som 

underlag for skjærematter, dermed var det ingen som klaget over ryggen! 

15 spreke, syglade damer møtte opp kl.10 for å tilbringe noen fine sy-timer i lag. Da var alt 

klargjort av Anna, Anne og Signe; stoffer var lagt utover lange bord, så det var bare å forsyne seg, 

kaffe ‘n var klar, og strykejern og bord satt frem. Det hele var veldig effektivt. 

Vi andre gikk gjennom stoffene for å finne noe spennende, enten som tillegg til noe vi hadde begynt 

på tidligere, eller til helt nye prosjekter, og mange spennende og varierte tepper ble sydd, noen ble 

ferdige med toppen, andre mer halvferdig. En topp ble faktisk quiltet også, men den var nok 

påbegynt tidligere.  

Innimellom all syingen var det også tid til å nyte medbrakt mat, i tillegg til herlige hjemmelagde 

kaker fra Anna og Anne. Da kl. var 15 begynte de første å pakke sammen, og kl. 16 var vi ute av 

lokalene etter en fin «sy-sammen lørdag». Jeg stiller opp neste gang også! 

                                  hilsen Turid (Uren)  

 

 

 

 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
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QUILTETUR TIL SOTRA 

Sist mandag tok Bikko (Ragna B Langlo) og jeg en tur til 

Straume bu - og servicesenter for å besøke en 

quiltegruppe tilsluttet Sotra Husflidslag. 

Der møtte vi en blid gjeng på 9 stykker – noen er, og 

noen har vært medlemmer også i BQL. Det ble for meg 

noen hyggelige gjensyn. 

Gruppen har eksistert ca. 15 år, og de møtes hver 3. 

mandag i måneden i en lys og fin stue i senteret, de har 

dessverre mistet lagerplass og ønsker seg et eget hus. 

I årenes løp har de blant annet laget tepper til 

utsmykking i forskjellige institusjoner på Sotra. En quilt 

med maritimt motiv henger i gangen her på senteret. De 

har også deltatt på julemesser, og på utstillinger på Husflidens dag i september. 

For tiden syr de til Tepper til Glede. De har tidligere levert 20 tepper, og nå fikk vi med oss enda 31 

stykker, som er levert  til Anne-Kari. Bilder av teppene sees på nettet  

(se  teppertilglede.blogspot.no ) 

Sommer – og juleavslutninger gjør de litt ekstra av og har servering. 

De har også noe de kaller UFO – lørdag,  hvor de møtes med sine uferdige arbeider for å få 

inspirasjon til å ferdigstill disse.  Dette er kanskje en ide for BQL.  ( UFO – UFerdige Oppgaver) 

Slike uferdige arbeider kan også kalles WIP – Works In Process.   

Vi ble servert te og deilig hjemmebakst før vi kjørte hjem i tåken. 

Kontaktperson for quiltegruppen på Sotra er Elin Solveig Toft (elinsolt@gmail.com). 

Anne-Marie Wolff  
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 Dear Jane kurs på Lappeloftet 15.-17- februar 
 

Jeg har lenge gått og tenkt på at jeg ville starte på Dear 

Jane prosjektet, men har ikke kommet i gang. Jeg har 

kjøpt boken om Dear Jane for lenge siden, i tillegg har jeg 

kjøpt et dataprogram så det burde ikke være så vanskelig. 

Men så reklamerte Marianne for at Hanne Schneider kom 

til Lappeloftet og skulle holde kurs. Jeg var ganske rask til 

å melde meg på for å være sikker på at jeg fikk plass. 

Hanne er en guru innen Dear Jane og har sydd flere tepper 

med disse blokkene. I tillegg har hun sydd et lignende 

teppe, kalt Nearly Insane (nesten gal).  Hanne har også 

vært på flere Dear Jane treff i USA og har truffet forfatteren av 

boken. 

Det var Jane A. Stickle som i 1863 startet på dette teppet. Dette 

var under borgerkrigen i USA og det var sikkert ikke så mye 

materialer å få tak i. Men Jane brukte det hun hadde og laget et 

teppe med 169 blokker , ikke en av de er like. Brenda Papadakis 

har forsøkt å gjenskape alle blokkene og laget de i samme 

størrelse. Det er ikke laget et direkte mønster til dette teppet, så 

her kan vi stå fritt til å sy på maskin, sy på streken, applikere 

eller hva annet man måtte finne på. Her er alt lovlig.  

Dessverre var det ikke så mange påmeldte, men de som kom, 

hadde en trivelig helg. Kurset startet med 3 timer på fredag hvor 

vi så smått startet med å finne ut hvilken blokk vi ville starte 

med. Vi tegnet på frysepapir og klippet ut maler. Så var det å 

finne stoff. Noen hadde rester, som er ideelle å bruke til dette, 

det skal bare små biter til hver blokk. Noen valgte reprostoffer 

som da ligner på det 

opprinnelige teppet.  

Lørdag fortsatte med flere 

blokker. Hanne valgte ut blokker som var litt utfordrende slik at 

vi skulle lære mest mulig. Alle på kurset valgte å sy for hånd 

selv om vi hadde med symaskiner.  Dagen gikk veldig fort og 

etter et par tre blokker var det på tide å bryte av. Søndag var vi 

klar igjen og startet på ny frisk. Ved lunsjtider gikk Hanne 

gjennom alle blokkene i boken og sa litt om hvordan disse 

kunne sys.  I løpet av helgen ble jeg nesten ferdig med 5 

blokker. Kanskje ikke så veldig mye, men jeg er kommet i 

gang. De andre laget noen flere.  

Vi bestemte oss for at vi ville fortsette med gruppen og møtes 

en gang i måneden på Lappeloftet for å inspirere hverandre til å 

få sydd flere blokker og hjelpe hverandre dersom det er noe vi 

lurer på. Dette treffet er åpent 

for andre som er interessert i 

Dear Jane så her er det bare å 

henge seg på. Marianne 

annonserer tidspunktene på bloggen sin. 

Astri Ese Hole 
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