
 

  

Merkelapp BQL utstilling 2013  

Innleveringsnr.            . 

Quiltens tittel:                                                                           . 

 

Størrelse:                                    Laget når:                              .                                          

Utførelse hånd / maskin:                                                           .                   

Inspirasjonskilde (brukt mønster/eget design):                                                                                                                                                            

                                                                                                  . 

                                                                                                  . 

 

Navn:                                                                                         .                                                                   

Telefon                                   / mail:                                         .                                               

 

Ved salg, pris kr.                                 .  

Innlevert med merket opphengstang:    ja/nei                     . 

Veiledning til utfylling: 

 

Det fylles ut 3 merkelapper 

pr. teppe. 

1 del beholdes av utstiller 

1 del festes nede på 

baksiden i høyre hjørne 

1 del leveres inn med teppet 

 

Utstillingsnummer blir gitt 

ved opphenging. 

 

Hvis quilten ikke har noen 

tittel skriver du ”ingen”. 

 

Tepper som skal henges opp 

skal innleveres med stang. 

 

Av utstillingshensyn kan 

tepper som ønskes opphengt 

bli liggende, og omvendt. 

 

 

Arbeidene innleveres til: 

Et av Styrets medlemmer 

etter avtale, og senest 

mandag 9. september 

mellom kl. 18.30 – 20 

i Damsgård Barnehage, 

Øvre Fyllingsvei 37. 
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Registreringsskjema til     

BQLs konkurranse 2013 

 
Tema: Hus og heim—fra tømmerkoie til slott 
 

 O - Tradisjonell klasse 
 

 O - Åpen klasse 

 

Navn:…………………………………………………………………. 

Adresse:……………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………. 

Tlf.:…………………………….. E-mail……………………………. 

 

Teppets tittel…………………………………………………………. 

Mål:  Bredde…………………… Høyde………………………… 

Quiltet av:………………………………………. 

Materiale/fargebeskrivelse/teknikk…………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Eget design ?………………. 

 

Inspirasjonskilde (bok/kurs/mønster)…………………………………. 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

Utstilt tidligere?…………………. 

 

Ved å signere nedenfor tillater du også at BQL kan fotografere bidraget ditt og 

eventuelt publisere bildene på sin hjemmeside eller i medlemsbladet uten å innhente 

ytterligere tillatelse fra deg. 

 

 

Dato……………………….Signatur………………………………… 
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Lappenytt 
Medlemsblad for Bergen Quiltelag nr. 173 Juni 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Styret i Bergen Quiltelag ønsker alle 

medlemmer en riktig god sømmelig sommer!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solfrid skoge Strandtun sitt flotte teppe.  
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 Leder fra styret. 
 
I skrivende stund er det første pinse- 

dag og endelig stråler solen.   Hagen 

er dekket av noe forsinket påskeliljer, 

som danser gul i solen.  De er høstens 

løk plantings overlevende.  Krokusene 

frøs bort og pinse liljer var snegle-mat 

før snegle kverk var lagt ut – det 

hadde vært fint om barfrost hadde tatt 

disse udyrene. 

Så er det store spørsmål – er dagens 

sol et tegn på en lang og varm 

sommer, eller bare en fristelse som 

titter fram og så forsvinner i en lang 

våt evighet?  Briter og nordmenn har 

en ting felles – vi elsker å snakke om 

været. 

Jeg er ikke noen sol person.   Med 

skotsk hud blir jeg fort solbrent, 

skaller og får masse fregner.  

Solfaktor 50 er topp for meg.  

Bergens eneste tilfelle av 

solforbrenning i måneskinn sier min 

mann, som blir kaffe brun på første 

sol glimt.  Men solen løfter frem 

inspirasjon og bringer fram ønske om 

å lage noe. 

Det er sikkert mange som lese dette  i 

kveld og har planer om ferie og 

hyttetur.  Lange dager med masse tid 

til lappesøm.   Selv skal jeg til en 

hytte i Danmark, med broderi, papir- 

søm og symaskin i bagasjen med håp 

om at et lenge planlagt prosjekt kan 

startes.   Skinner solen, så er det bra, 

man kan sitte under en parasoll, men 

om det regner er det ingen tragedie, 

da er man forberedt.  På siste 

Danmarks tur ble 3 tepper til glede til.  

(Været var ikke av det beste for 

solslikkere, men flott for 

lappeprosjekter.)  Og det finnes 

sikkert en stoff butikk eller to som  

kan besøkes. 

Til høsten kan vi glede oss til besøk 

av en dame fra Australia, med trunk 

show og kurs i hennes teknikker.   Det 

er utstilling og konkurranse i 

september og kurs i oktober. 

På vegne av styrer ønskes dere alle en  

nydelig sommer. 

   

Hilsen 

Christine Andreassen 

 
 

 

 

 

 

 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

ragna.b.langlo@statped.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Alfhild Kippersund tlf 92082449 

alfhild.Kippersund@gmail.com 
 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe@kjellerstua.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 

Maria Lie-Matthiesen tlf 480 60 724 

emmat@online.no 

 

Bibliotekansvarlig 

Margaret Grundseth tlf 92664026 

mgrundseth@gmail.com 

 

Representant Lappenytt 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Margunn Vatshelle tlf 98010669 

ma-vats@online.no 

 

Anne-Marie Wolff  tlf 99223208 

amwolff@start.no 

 

Turid M. Uren tlf. 40223044 

tmuren@online.no 

 

Frilandskribenter 

Kjersti S. Lie tlf 47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf 99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

Neste møte: 

 tirsdag 10. 

September  

kl. 19:30 

 
Butikkenes dag  

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i september er 

  28.august 

Vi beklager:  

Vi kom i skade for å skrive 

feil navn under bildet på 

forsiden av Lappenytt 172. 

Den som har laget det fine 

nettet på forsiden av nr 172 

er Gro Larsen. 

Møteplan for høsten 

2013 

 

10.september   

Butikkenes dag 

 

8.oktober    

foredrag om verdens 

beste hobby 

 

12.november   

Auksjon og byttedag 

 

10.desember   

Julemøte 

 

mailto:ragna.b.langlo@statped.no
mailto:alfhild.Kippersund@gmail.com
mailto:tmuren@online.no
mailto:ella.moenilssen@gmail.com
mailto:emmat@online.no
mailto:mgrundseth@gmail.com
mailto:Christine.Andreassen@outlook.com
mailto:abehole@online.no
mailto:ma-vats@online.no
mailto:amwolff@start.no
mailto:tmuren@online.no
mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
mailto:irser@frisurf.no
mailto:Christine.Andreassen@outlook.com
mailto:tmuren@online.no
http://www.bql.no/
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Referat fra maimøtet. 

 

Denne kvelden skulle det handle om farger, og Grete Smedal var kveldens foredragsholder. Etter en 

innføring i ulike måter å "se" farger på, kom hun med en rekke eksempler. Mange fikk nok noen 

aha-opplevelser underveis. Det var et nyttig foredrag der vi fikk teori på, og bekreftet, det 

magefølelsen mange ganger sier oss. 

Fra opplysningsdelen: Utstillingskomiteen er i full sving og håper det er riktig mange som leverer 

tepper til utstillingen. De trenger også vakter. Utstillingen skal være i Nordnes bydelshus (som sist) 

og er åpen 13.-15. september.  

Nettsiden er oppe igjen, og det er vi alle glade for. Det har vært jobbet intenst med dette.  

Ella hadde litt info om kurset med Helen Stubbings i august/ september. Det er et kurs i applikasjon, 

broderi og fargelegging. Mer info finnes på hjemmesiden og i Lappenytt.  

Det blir kurshelg 4.,5. og 6. oktober. Mer info om dette kommer.  

Pausene er alltid en hyggelig del av møtet, da kan vi handle i butikken, få en kaffe og kjeks og prate 

med de andre. Benytt gjerne denne tiden til å slå av en prat med en du ikke kjenner så godt, det er 

utrolig hyggelig!  

Etter pausen var det vis-og-fortell, og det var som vanlig mye fint å se. Barbara har nettopp fylt 70, 

og hun viste oss flere ferdige og uferdige prosjekter. Det er tydelig at sygleden er stor, til tross for 

mye sykdom de siste årene. Denne gangen var det mange større tepper, og bildene ligger selvsagt 

på hjemmesiden vår.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  

 
Presentasjon av Margaret Grundseth valgt til styret 

februar 2013. 
 

 Jeg er fra Northumberland i England. Jeg begynte å sy i barneskolen 

og lærte å bruke symaskin som 10-11 åring. Som tenåring, og senere 

som student, sydde og strikket jeg klær til meg selv. Jeg kom til 

Norge og Bergen in 1982, og meldte meg på et kurs i Lappeteknikk 

hos Friundervisningen i 1983. Den gangen brukte vi rutepapir, passer 

og linjal til å tegne mønster. Det var vanskelig å finne bomullsstoff i 

Bergen. I 1985 var jeg på quiltekurs hos Turid Uren og senere på 

møte da hun, Maureen Minne og Melissa Landsvik ville danne det 

som siden ble BQL. Jeg var i styret i 2 år da BQL hadde medlemsmøtene på Borghilds Minne i 

Fyllingsdalen. 

Jeg har vært i en quiltebee med Kari Andersen, Margunn Helland, Ingjerd Gjerder, Solfrid Vorland 

& Elin Gullbra i mange år, men har ikke sydd så mye de siste årene. Stort sett har det blitt 

vogn/veggtepper til barnebarn og noen små gaver til familie og venner. Og så har jeg mange 

UFO’er. 

  

Hei alle ivrige quiltedamer og lesere av Lappenytt. 
Det er alltid kjekt å lese innlegg i bladet der våre medlemmer skriver og forteller. Det behøver ikke 

være store saker, men også småting som vi  opplever eller legger merke til, og som vi tror andre kan 

ha interesse og glede av.  Det kan være her hjemme eller når vi er ute på reise, i jobb eller på  ferie. 

Det behøver ikke være stor skrivekunst, det tror jeg at jeg har bevist med mine små innlegg. 

 

Så den store oppfordringen nå mot sommer og ferie er: ”Ikke tro at noe er for lite å fortelle om, men 

del det dere ser og opplever med oss andre”.  Redaksjonen, og medlemmene ikke minst, vil sette 

stor pris på det, og det kan bli til inspirasjon for oss alle.                    Hilsen Irén Serigstad 
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 Reisebrev fra USA 
I påsken var jeg i USA. Skolen jeg jobber på  (Danielsen Videregående Skole) har hvert år en 

skoleklasse som er i Minnesota et skoleår. De går på amerikansk skole i 2. klasse, og kommer 

tilbake til oss og tar 3. klasse. I forbindelse med påskeferien og ”springbreak” er skolen stengt, og 

da arrangerer vi tur/ ekskursjon for våre elver der borte. Vi reiser rundt i USA og besøker sentrale 

steder i norsk innvandringshistore og amerikansk historie, blant annet.  

 

Vi voksne som kom over fra Norge for å være med på turen, hadde noen dager på et hotell ikke 

langt fra skolen. Om morgenen den siste dagen vi var på hotellet, la jeg merke til at noen bar på 

bunker med quilter og det svirret flere damer i gangene. Jeg kan jo ikke si annet enn at jeg ble 

veldig nysgjerrig. Og tro det eller ei: Det skulle være quiltefestival (Fergus Falls Festival of Quilts) 

hele helgen. På hotellet. Og vi skulle reise dagen etter. Jeg skjønte av programmet at jeg ville rekke 

å se utstillingen i løpet av kvelden. For en bonus! Det ble sagt at det var ca 300 quilter på 

utstillingen, og nesten uten unntak var det tradisjonelle quilter. Art quilts var ikke tema overhodet 

(slik var det forresten over alt der jeg kom over quilter). Du verden så mye inspirasjon det var! Jeg 

vandret rundt på utstillingen, tok mange bilder og bare nøt inntrykkene. 

 

Noen dager senere kom vi til Clifton, Texas. Der ble 

vi innkvartert privat. Jeg overnattet på en ranch 

sammen med tre elever og to av de andre voksne. 

Da jeg fikk se quiltene som lå på sengene våre ble 

jeg målløs et øyeblikk. De var sydd av bestemoren 

til mannen i huset. Han var 70 år, så de quiltene var 

nok ikke laget nylig, akkurat. De var bare helt 

nydelige.  

 

 

 

 

 

I Clifton var det også et museum. Det var et lite hus som 

hadde tilhørt Ringnes-familien. Der var det meste som for 

150 år siden, og også der var det de nydeligste quilter på 

sengene. Et av dem var sydd av seks-kanter. Det var 

utrolig inspirerende, og den allerede gryende interessen 

for søm over papp fikk en liten vitamininnsprøytning her.  

 

 

Quilteradaren min må være godt utviklet, for til og med i 

Disneyland fant jeg to quilter hengende på en vegg. De var 

gamle og hadde sett bedre dager, men de hadde absolutt 

sjarm. For meg ble de en fin og tankevekkende kontrast til 

det komersielle 

sirkuset i Disneyland.  

 

 

Mot slutten av turen 

overnattet vi i Rapid 

City. Der besøkte vi både Mount Rushmore og Crazy Horse 

Memorial. Sistnevnte er et monument over Crazy Horse, 

kanskje den mest kjente indianerleder i amerikansk historie.  
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På musé-butikken ved monumentet fikk jeg meg en 

overraskelse. Der hang mange quilter!  

Jeg var ikke klar over at indianerne var kjent for sine vakre 

quilter. Lakota star quilts heter mønsteret, og var kanskje et av 

de første mønstrene jeg møtte på i mitt quilteliv. De blir også 

kalt "Lone Star". Stjernequilten symboliserer at  indianerne er 

ett folk, uansett hvor de befinner seg. Hver bit er viktig for 

helheten, men fellesskapet er det viktigste. Der jeg minst ventet 

det lærte jeg altså noe nytt.  

 

Det tar lang tid å fordøye inntrykk og opplevelser gjennom tre 

uker på rundtur i USA. Godt er det, for jeg koser meg med å ta 

frem bilder, notater og ting og tang fra turen. Og når man er så 

heldig å få reise med så flotte ungdommer som vi gjorde, så blir 

det mange gode minner.  

Kjersti Stenhjem Lie :)  
 
 

 
  

 

 

 

 

Husk også: 
Foredrag og kurs 30. 31.aug og 1 sept – med Helene Stubbings  
 
Utstillingen til BQL 13.-15. september på Nordnes Bydelshus 
 
Kurshelg den 4.-6. oktober –  på Storetveit skole - mer info følger 
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   Sue Daley i Norge. 
 

”Workshops” og kurs med Sue Daley april 2013.  

I 2 år har Quiltegården, Trondheim ventet på å få Sue 

Daley dit for å holde  kurs. Ikke rart at deltakerne var 

spendte. De fleste var i kurslokalet flere timer før kurset 

skulle starte........ 

 

Sue Daley 

kommer fra 

Australia, fra 

en liten by Eumundi i Queensland, med bare 1700 

innbyggere. Der er det tropeklima...........derfor ble det 

en eksotisk opplevelse da det snødde her... 

Dette var hennes 3. Norgestur. Hun elsker menneskene 

her. De er entusiastiske og hun sier at etter Australia er 

Norge hennes favorittland. Her i Norge har hun sett flest 

av sine quilt ferdige.......og da gjerne med en litt 

personlig vri. 

 

Sue har sydd patchwork i 33 år. Da hun begynte å sy fantes det ikke noen papirmaler, alt måtte 

klippes , tråkles og sys. Dette tok lang tid, gjerne flere år på hvert teppe. Sue hadde altfor mange 

ideer til at hun hadde tid til dette. Så begynte ideen om å få laget pappmalene, og dette slo an. Det 

begynte med sekskanter og så kom det flere og flere 

former. Bedriften begynte i det små, men den vokste og 

vokste for  dette ble populært.. I dag er det en stor bedrift 

hvor flere av familiemedlemmene jobber. Sue Daley har  

fått avdeling i USA og i  det siste har hun også begynt å 

designe stoffkolleksjoner. Sue elsker quilting, hun elsker 

jobben sin. Hun synes hun er privilegert som får reise 

rundt i verden og undervise i english paperpiecing. 

 

Jeg hadde meldt meg på Workshops i 2 dager Vi fikk 

egentlig ikke vite mye om hvilke modeller vi skulle sy før 

vi kom dit, men Sue underviste i sine egne nye design. En ny modell for hver dag.. Første dag var 

det "Sunshine, Lollipops & Rainbows". Vi lærte å bruke lim-penn og vi fikk undervisning om nåler 

og tråd som var egnet til english paperpiecing. Vi lærte å feste tråden med en knute” knicker knot” i 

begynnelsen og slutten på sømmen. De fleste av modellene hennes er 

applikert på bakstykke. Vi lærte hvordan det skulle gjøres  med 

applikasjonslim, lange tynne nåler og spesiell tynn og sterk tråd.  Sue 

var flink å lære fra seg og  vi fikk høre muntre historier fra hennes 

opplevelser og quilteliv. 

 

Modellen  Dag 2 var "One Day at a Time". I dette teppet var 

sekskanter hovedmalen og denne modellen var sydd med Sue Daleys 

egen stoffkolleksjon laget for Riley Blake. Dette er hennes første 

stoffkolleksjon.  Mye var likt fra dagen før, men det var godt å få 

repetere og øve mer. 

 

Det var flotte dager i Trondheim, mye inspirasjon.......minuset var 

vel at det er 3 nye håndsøm prosjekter pågang...... 

Margun Vatshelle  
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GRØNT  ER  SKJØNT 

 Lastet med  ”alle”  våre grønne stoffer dro lappeklubben 

Strimlene til undertegnedes leilighet i Rosendal for å sy etter 

inspirasjon fra boken Sunday Morning Quilts. Denne boken er 

super for oss som elsker rester. 

Grunntanken er at restene først skal sorteres etter farver, og nå 

skulle altså alle de grønne brukes. Vi begynte med de minste, 

sydde sammen og skjøtet på med større etter hvert. Eva hadde 

bestemt hva vi skulle sy denne gangen, denne oppgaven går 

nemlig på rundgang i klubben vår. Likeledes det å ha 

kjøkkentjeneste hver sin dag. På den måten blir det mer 

motiverende, har vi funnet ut, og slik får alle utfolde seg med 

både matlaging og hva vi skal sy. 

Noen som tror at vi fikk brukt alle stoffene? Selvfølgelig ikke! 

Vi sydde til sammen 100 bokker 25x25 cm, men det var nesten 

som om stoffhaugene ikke minket i det hele tatt. Både kjekt og 

dumt, men så kan vi altså bare sy videre i håpet om det en 

gang er tomt i haugen. 

         Slik ser det ut mens vi holde på 

 

Syglad hilsen fra Anne-Marie B. 
 

P.S. Syklubben Strimlene består av Berit Myklestad, Eva 

Gjøringbø. Marit Haugland og Anne-Marie Bottolfsen 

 

 

 

 

 

Slik bygges blokkene opp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit og Marit i full sving    Produksjonen ble satt opp på veggen etter hvert 

 

 

TIPS  FRA  SYKLUBBEN  ”STRIMLENE” 

Smale stoffstrimler til overs? Da kan du lage smale bånd eller snorer, for eks. til poser og 

pompadurer. Stryk strimmelen dobbel med retten ut, stryk hver side en gang til mot midten og sy en 

stikning langs brettekantene. 

For å sortere restene dine i farver, kan du spørre barn eller barnebarn om hjelp. Fin farvelære og 

passelig pedagogisk! 
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Mystery quilt – del 5 

v/Turid M. Uren 

Avsløringen!! 

Vi er nå kommet frem til siste del som er avsløringen av 

mysteriet. De som har fulgt med på serien har nå følgende blokker klare for montering: 
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De fire blokkene monters sammen til et midtfelt og rammes inn av en kant med ferdig bredde 5 cm 

(2 inch). Skjæremål er 6,5 cm (2,5 inch) Ta mål tvers over midtfeltet og skjær to kanter med dette 

lengdemålet. Sy fast på to motstående sider. Stryk ut, og ta nytt mål tvers over arbeidet, nå inkludert 

de to kantene. Skjær to lengder på dette målet og sy på de to gjenstående sidene.  

De resterende blokkene som inkl. sømrom måler 11,5 x 11,5 cm (4,5 x 4,5 inch) monters sammen 

med kvadrater med samme mål, til 4 rammesider. Fordel blokker og kvadrater som du ønsker. 

2 rammer skal ha 7 blokker og 2 rammer skal ha 9 blokker. 
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Styret ønsker velkommen til en helg med: 
 

 
 

30. august til 1. september i Statped sine kurslokaler på Paradis: 
 

Fredag 30. august kl 18.00: «Trunk show»! Inngangsbillett kr.: 50,- 
 

Lørdag 31. august kl 10.00 – 1600: Applikeringsteknikk. Helen bruker limstift og et vannoppløselig 

papir. 
 

            

 

Søndag 1. september kl 10.00 – 1600:: «Coulerque». En fargeleggingsteknikk hun har utviklet 

sammen med broderi, applikasjon og quilting. 

 
Kursene koster kr 600,- pr dag  

inklusiv enkel lunsj. Det er mulig å melde  

seg  på begge kurs. 

Påmelding på møtet 11. juni eller  

senest 25. juni til  

Signe Haugen tlf: 916 83 230, -  

epost:  signe@kjellerstua.no  

eller Ragna B. Langlo tlf: 920 98 856  - 

 epost:  bikko@frisurf.no  

 

Du finner Statped vest –  

Sandbrekkeveien 27  

– kurssenteret  - på Paradis 
 

mailto:signe@kjellerstua.no
mailto:bikko@frisurf.no
http://www.hugsnkisses.net/index.php
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