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Teppet til Sovleig Engelsen som vant 
publikumsprisen på utstillingen vår. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Eventyrteppe» design v/AnnAKa   Foto: Thordis T. Davidsen  
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Resultat fra utlodningen på utstillingen. 
Teppet (det blå) ble vunnet av Lise Hopland fra Kalandseid. Hun er 

datter av vårt nyeste medlem, som meldte seg inn i laget på utstillingen. 

Det var litt artig, synes jeg. Puten ble vunnet av Marit Haugland. 

Signe Haugen 

 

 

 

 

 Leder fra styret. 
 
Hei alle i BQL! 

 

Så er en lang sommer over, jeg håper 

dere alle har ladet batteriene godt. 

 

 Høsten har startet aktivt i laget vårt, 

med spennende besøk fra Australia og 

en fin utstilling. En stor takk til alle 

som har deltatt, og spesielt til de som 

leverte inn arbeider på kort varsel.  

 

Nå ser vi frem mot høsten og god tid 

til søm og annen kreativitet. Jeg får 

alltid mer ro om høsten med lange 

mørke kvelder som innbyr til 

konsentrasjon og utfoldelse, og det 

ligger en del prosjekter og venter her 

hjemme. Planene er lagt for lagets 

aktiviteter i høst og vinter, vi håper å 

se riktig mange av dere på møtene 

våre. Og her kommer en liten 

utfordring: Ta med en venninne eller 

to på et møte, og kanskje vi kan friste 

noen av dem til å bli medlem i laget 

vårt. Vi trenger nye medlemmer, 

gjerne yngre. 

 Lykke til med høstens arbeid! 

 

Signe Haugen 
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Ragna B. Langlo tlf 92098856 
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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 
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Astri Ese Hole tlf 93407337 
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Redaksjonskomité 
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Anne-Marie Wolff tlf 99223208 
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Turid M. Uren tlf. 40223044 

tmuren@online.no 
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Neste møte: 

 tirsdag 12. 

November  

kl. 19:30 
Auksjon og byttedag 

- en fin anledning til å 

rydde i stoffhyllene. 

 

 Har du en stoffbit du 

vil bytte bort 

eller selge? Ta det 

med på møtet så blir 

det markedsstemning! 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

november er 

  29. oktober 

EN HJERTELIG TAKK 
TIL ALLE HJELPERE 
OG DELTAGERE PÅ 
UTSTILLINGEN PÅ 

NORDNES! 
 

FRA OSS I  STYRET 
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På (quilte) tur i Canada  

22. mai - 13.juni 

Planleggingen av turen har på en måte gått over flere 

år, for jeg har hatt en stående invitasjon fra «vår 

venninne» Gay, som mange i BQL kjenner, og som 

mange vil huske var her hos oss og hadde kurs og 

foredrag da BQL feiret 20 år! Etter gjentatte 

oppfordringer om å komme til Canada så jeg kunne 

få se litt av den storslåtte naturen og oppleve 

canadisk quilting, begynte jeg for alvor å se på datoer 

og reiserute, og da jeg først startet fant jeg ut at jeg 

hadde både venner og familie som jeg hadde hatt 

sporadisk kontakt med (julehilsen etc.) i området jeg 

skulle til.  

Min første hovedbase var Calgary i 

provinsen Alberta. Der bodde jeg hos 

Gay og Roger (Walker) som er verdens 

skjønneste vertskap. Gay hadde lagt en 

del planer for oppholdet mitt, og 

«Festival of Quilts at Heritage Park» 

var et av høydepunktene, og noe jeg 

hadde sett frem til. Heritage Park kan 

sammenlignes med Gamle Bergen, 

bare mye større, og mer som en 

gammel prærie-by. Det var i år 18. 

gangen festivalen ble arrangert, og det 

som gjør den så spesiell er at en stor 

mengde quilter blir hengt opp utendørs. 

Første dagen var ikke været så helt bra, 

men andre dag klaffet alt, og det ble en 

stor opplevelse. 

En dag reiste vi avsted til Banff, som er et flott vintersportssted, og på veien fikk jeg mitt første 

møte med deler av Rocky Mountains. Det var storslagent og overveldende, mindre kan det ikke 

sies. På veien til Banff kjørte vi gjennom en liten by som heter Canmore, der datteren til Gay og 

Roger bor sammen med sin familie, og der de hadde en flott quiltebutikk som heter «Sugar Pine 

Company», der de hadde ALT man kunne ønske seg! Det 

var der at jeg gikk litt berserk og kjøpte rosa stoffer til 

quilten til Olivia (mitt oldebarn på 4). De hadde et fantastisk 

utvalg av stoffer til behagelige priser.  

Etter 10 dager hos Gay og Roger kjørte de meg til et avtalt 

møtested ved byen Red Deer, der jeg ble møtt av min 

venninne Evy, som er fra Fana men reiste til Edmonton 

(også i Alberta),  da hun var ganske ung, giftet seg og har 

bodd der hele sitt voksne liv.  

Evy og jeg reiste en til Prince George i British Columbia der 

hun hadde «norsk familie», som også var mine bekjente, og 

vi hadde en FANTASTISK tur gjennom Rocky Mountains, 

og opplevde nasjonalparken Jasper som ligger midt i 

fjelleventyret.  
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Det var på veien tilbake til Edmonton at 

jeg hadde mine to møter med bjørn! Først 

grizzly og så svartbjørn, begge behørig 

dokumentert på video!  

I Edmonton fikk jeg også med meg en flott quilteutstilling, Edmonton Festival of Quilts, 8-9. juni, 

innendørs denne gangen. Også her var det masse flott å se, og jeg fotograferte og fotograferte!  

Alle eventyr har en ende, og slik var det med mitt Canada-eventyr også! Jeg er virkelig glad at jeg 

endelig gjorde alvor av det, og sitter igjen med masse gode minner. 

                                       Turid M. Uren  

 

 

Refer at fra septembermøtet.  

 

Bikko ledet oss gjennom møtet med stø hånd også denne gangen. Hun gjennomgikk høstens 

aktiviteter. Noen av dem var allerede avviklet. Dette gjaldt Helen Stubbings foredrag og trunk-show 

fredag 30.8, og kursene hun hadde lørdag 31.8 og søndag 1.9. De som fikk med seg disse var 

heldige. Se andre steder i Lappenytt for mer utfyllende stoff derfra. Bare noen dager etter 

septembermøtet arrangerer BQL utstilling i Nordnes bydelshus. Det ble etterlyst både flere som 

kunne hjelpe til og flere quilter. 4.-6. oktober er det kurshelg på Storetveit skole. Bikko la også frem 

møteplanen for høsten. Det er en travel høst, men når dette leses er det allerede mye som er 

arrangert.  

Deretter var det butikkenes tur. Marianne var først ut, og hadde kanskje den største nyheten, i alle 

fall for dem som ikke allerede hadde hørt noen rykter. Hun har solgt seg ut av Lappeloftet, og 

familien tar sikte på å flytte tilbake til Bærum etter nyttår. Stein-Frode driver Lappeloftet videre. 

Men i høst blir det flere kurs på Lappeloftet, og Marianne er i butikken.  

Anne-Kari var nestemann ut og informerte om diverse nyheter, kurs + drop-in-kurs som holdes hver 

tirsdag formiddag fra 11.00 til 14.30.  

Solfrid starter opp med sy-kafe torsdagskvelder og formiddagstreff om tirsdagene.   

Anne-Marie B. hadde med papp-maler til håndsøm, og Signe hadde med bl.a. selvfargede tråder.  

Mona informerte om nyhetene fra Quiltekroken. De har komprimert butikken. Det er mindre 

gulvplass, men like mange stoffer som før. I tillegg har de innredet kjelleren til kurs-lokale, og har 

akkurat begynt å ta dem i bruk. Annenhver onsdag er det sy-kveld. De har også sykafe om 

formiddagen, også det annenhver onsdag. I tillegg er det flere kurs i høst.  

Så var det pause, og da var det "løp og kjøp". Det var nok flere enn undertegnede som kom hjem 

med en bunke stoffer og diverse annet den kvelden...  

Til slutt var det vis-og-fortell som vanlig. Det var mye fint, men sommeren har tydeligvis vært fin, 

for det var ikke så veldig mange som viste frem det de hadde laget. Det som ble vist frem kan ses på 

hjemmesiden vår. Anbefales! For det var mye fint :)  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
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“The story of me” - foredrag og trunk-show med Helen Stubbings 
  
Helen Stubbings er fra Tasmania, og er en av de store kjendisene 

i quilte-verden. Derfor var det en virkelig stor "happening" at hun 

ville komme til Bergen Quiltelag. Tilfeldigvis var det komplett 

trafikkaos i Bergen denne dagen, og bare en håndfull av oss fant 

veien til Tveiterås. Men vi som kom fikk en flott og inspirerende 

kveld.  

Foredraget til Helen hadde overskriften: Life and times of an 

addicted stitcher. Helen fortalte om oppveksten sin, en oppvekst 

der hun var omgitt av kreative mennesker. Det gjaldt både 

musikk og håndarbeid, og hun har gjort begge deler til sitt 

levebrød. I mange år var hun trompetist i forsvarets musikkorps. 

Så tok brodering og søm helt over og hun skiftet etter hvert 

levebrød. Det begynte i det små med at hun sydde for hånd på 

jobb-turer. Etter hvert designet hun egne mønstre. Så startet hun 

sitt eget firma, og det har bare vokst derfra. Etter å ha stitchet 

en stund, begynte hun å fargelegge stitcheriene. Det ga en helt 

spesiell effekt, og det ser nesten ut som om det er applikert. 

Hun viste oss flere måter å applikere på, og hun viste en måte å 

sy over papir uten å måtte ta ut papir etterpå.  

Helen lar seg inspirere av 

mange ulike ting; naturen, 

gulv-fliser, kirker, 

ornamenter på 

gravsteiner, smijernsporter, blomster, hager og bestemorens 

håndarbeider. Den samme bestemoren som lærte henne å sy.  

Etter foredraget var det en pause, og så var det trunk-show. De 

quiltene hun dro frem fra kofferten var litt av et syn! Noen av 

dem hadde vi gjerne sett på bilder, men å se dem i 

virkeligheten var utrolig kjekt. Det blir noe helt annet enn bare 

å se bilder. Vi fikk lov til å ta på dem, også. Dette var en flott 

kveld, med masse inspirasjon og en del nyttige tips. Hun hadde fortjent et enda større publikum, 

men når trafikken i Bergen slår seg helt vrang er det vel bare å innse at den vinner... Tusen takk til 

styret for at dere fikk Helen hit, hun var vel verd å høre på!  

Kjersti Stenhjem Lie  
.   

Helens nye vakre BOM som 

mange bestilte! 
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Kurs med Helen Stubbings 30. august - 1.september 
 

Etter å ha hørt Helen på fredagens foredrag, var det bare å 

glede seg til kursdagene. Vi hadde fått litt hjemmelekse og en 

liste med hva vi trengte. Her var det en del som vi ikke helt 

visste hva var og dermed 

ikke så lett å ta med. Men 

Helen hadde dette 

tilgjengelig så da var det i 

boks. 

Jeg trodde at jeg skulle 

være med på to 

forskjellige kurs, men det 

viste seg å være ett kurs 

hvor vi lærte en god det 

teknikker, noen nye og 

noe kjente. Det var til sammen 17 deltakere på kurset lørdag, 

noen kom helt fra Austevoll. Det første vi skulle gjøre var å 

tegne av mønsteret vi fikk utlevert og så stryke over mønsteret til stoffet vi hadde med. Deretter 

skulle vi tegne/male på stoffet dersom vi ønsket å prøve dette. 

Helen brukte fargeblyanter og deretter ble det fiksert med et 

spesielt stoff som måtte tørke litt. Dette var egentlig en enkel og 

grei metode og det gjorde seg godt.  

Det neste var å lime og sy sekskanter sammen. Også her brukte 

Helen et spesielt stoff som 

var stanset ut og som hadde 

lim på den ene siden. 

Dermed var det enkelt og 

stryke disse på stoffene vi 

hadde valgt. Etterpå skulle ringen av sekskanter applikeres på 

stoffet. Det var så langt vi kom lørdagen. For de som ønsket og 

hadde mulighet var det greit å gjøre ferdig mest mulig hjemme 

før søndagens kurs. Da startet vi med broderingen. Her fikk vi 

lære forskjellige sting som ble brukt. Til slutt skulle vi 

applikere på litt mer fugler. Men de fleste må nok gjøre dette 

hjemme. Jeg ble nok ikke ferdig med mitt arbeid, men har 

selvsagt planer om å få gjort dette klart til en pute. Tror det 

passer til det. Helen hadde med seg en del mønster og det var mye å velge mellom. Spesielt var det 

en BOM som var aldeles nydelig, med masse arbeid som mange bestilte. Mange bestilte også  

mønstre og andre godbiter fra henne. Det kan bli spennende å se når disse kommer helt fra 

Australia.      Astri Ese Hole 

 
 

Ferdige Mystery quilter 

På medlemsmøtet i september ble quilter fra vårens 

«Mysteri Quilt-serie» som gikk i Lappenytt, vist 

frem. Det var ikke mange quilter som dere ser, men 

spennende at alle hadde tolket det på sin egen 

måte. Kanskje får vi ser flere utover høsten? 
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Utstilling i Bergen Quiltelag 13.-15. september 2013 i Nordnes Bydelshus. 
 

Quilteutstilling er alltid spennende.  Forventningen var stor da jeg åpnet døren til Nordnes 

bydelshus og gikk trappene opp til annen etasje, hvor utstillingen hang.  Innenfor døren blir en møtt 

av en blid leder av quiltelaget, Ragna Langlo (Bikko), som satt ved et bord med mange Quilter til 

glede.  Signe satt ved et annet bord og tok imot inngangspenger og Mette Lise  solgte lodd, 

utlodningsteppene hang bak henne. 

Inne i salen rett fram hang store quilter på veggene og fra taket.  Det første som fanget 

oppmerksomheten var tre tepper i duse farger som hang til venstre når en kom inn.  Det første var et 

enkelt teppe med et sentralt panel med engler med flere border rundt, ytterst en bred bord med 

sirkelmotiv som var svært virkningsfullt.(bilde 1).  Det neste var en Jane Austenquilt, og så et teppe 

med store sekskanter i lyse farger. 

Tepper med sekskanter var det flere av, i denne salen hang to store tepper, ett i blått og ett i turkis.  

På veggen var det en blomstereng på svart bunn med en mengde svært små blomster (bilde2) og i 

neste sal var det et i lilla også med svært små sekskanter i flere rader rundt blomstene.  Ved siden av 

dette var et teppe med halve sekskanter i fargevariasjon over teppet, som også var formet som en 

sekskant (bilde 5).  På motsatt vegg var det et teppe med sekskanter som ikke var satt sammen som 

blomster, her var sekskantene blomster i seg selv. Alle disse teppene må ha vært håndsydd. 

Det er tydelig at stitchery er populært.  Et eventyrteppe (design AnnAKa) var representert.  Dette 

var i blåfarger og veldig lekkert.  Et stort teppe som het Kjøkkenskriveren (bilde 3), med 

forskjellige kjøkkenaktiviteter og et par adventsløpere også design AnnAKa kan nevnes. 

En krok var fylt med barnetepper.  Noas ark var tilstede, Sunbonnet Sue, seilbåter og flere andre 

motiver, også her var stitchery representert.  Et artig teppe var laget av fravokste t-skjorter, til en 

konfirmant. 

På en vegg var det sort/hvite/røde tepper mot rød bakgrunn.  I midten hang et stort rødt hjerte som 

var delt i to av sorg, veldig virkningsfullt. (bilde 9) Til venstre for dette et sort og hvitt «Stjerne i 

februar» og til høyre også i sort og hvitt «Fana i mitt hjerte».  Over en sofa fylt med puter sydd av 

dongeri hang et teppe med sko med ganske høye hæler, «En skodrøm», (bilde 6).   

I begge rommene var vinduskarmene fylt med forskjellige mindre arbeider: løpere, grytekluter, små 

blomsterbilder og andre mindre arbeider, deriblant flere vesker bilde (8). På bordene lå løpere. 

Inne i den store salen hang flere tepper som gjorde inntrykk, et stort teppe med blokken Bow Tie 

(bilde 7), det artige med dette var at hele teppet hadde like blokker, men i kanten var fargene 

omvendt slik at det virket som en bord. Et annet teppe med solsikker i mørke jordfarger, og et med 

applikert midtstykke i en åttekant med åttekanter rundt i blåfarger gjorde også inntrykk. 

Tradisjonell log cabin var representert, et teppe med smale striper og mange blokker(bilde 4), i 

midten var blokkene satt sammen slik at de dannet en stjerne, et annet med bredere striper hadde en 

stjerne som midtrute. 

Det var stor bredde i utstillingen, blant de tradisjonelle mønstrene var det også tepper med et mer 

moderne uttrykk, enklere mønstre med bare rektangler og/ eller kvadrater (bilde 10).  To skikkelig 

fargesprakende tepper i Kaffe Fassett-stoffer lyste godt opp, mønsteret her var vel snøballer.  Lyste 

godt opp gjorde også et teppe av bittesmå kvadrater i mange farger. 

Det var stor variasjon i de utstilte arbeidene og medlemmene av Bergen Quiltelag har all ære av 

utstillingen.  Så vidt jeg forsto var det i alt levert inn 99 arbeider. Disse var vist i to store rom.   Jeg 

må si jeg var imponert.  Jeg synes utstillingen var flott og gikk rundt i et par timer for å få med meg 

alt.  Jeg har forsøkt å gi et inntrykk at utstillingen, men kan umulig yte alle arbeidene rettferdighet.  

Det var mange flotte arbeider i tillegg til de jeg har nevnt her.  

 

Thordis Tønnevold Davidsen  
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1. Maria Lie Mathiesen 

2. Inger Margrethe Larsen 

3. Astri Ese Hole 

4. Eva Gjøringbø 

5. Turid Østby 

6. Turid M. Uren 

7. Anne Toppe Myrdal 

8. Solfrid Vorland 

9. Anne Gro Larsen 

10. Anne Helen Jacobsen 
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VOSS QUILTELAG.  

 

Det er en nydelig høstdag, Turid og 

jeg er på vei til Voss for å være 

sammen med laget på septembermøtet deres. 

Vi ble møtt med en god klem og varm 

velkomst av Åse Karin Bidne, lagets formann. 

Det oste av samhold og entusiasme i lokalet 

(og god kaffelukt). Denne kvelden var det ca. 

30 medlemmer tilstede.   

 

Voss Quiltelag ble startet i 1995. Det begynte 

med en annonse i avisen Hordaland: «Er du 

interessert i quilting kan du møte på 

Avhaldskaféen». 18 damer møtte fram og dermed var Voss Quiltelag startet. I begynnelsen ble 

møtene holdt på denne kafeen, men her ble det for lite plass etter som laget vokste, så i dag holder 

de til i Røde Kors Huset, 2. etg. Her er det god plass, store gode bord og godt lys. Møtene holdes 

første onsdag i måneden, september til juni. Det startet med 18 medlemmer men har stabilisert seg 

på ca. 50. 

 

Quiltebutikken på Voss er Harald Seim AS, nu overtatt av døtrene Åse Seim(Slettemark) og 

Rigmor Seim (Nedkvitne). De er medlemmer av Voss Quiltelag og har med seg «litt butikk» på 

møtene. Den dagen vi var det hadde de også gitt noen av gevinstene!  

 

Møtene har varierende form og innhold. Det som 

er fast er kaffe og lotteri (på hvert møte). 

Kakebaking går på omgang. På noen møter syr 

de på sine egne arbeider, andre ganger har de 

små kurs/ opplæring i nye teknikker. I november 

er det juleverksted, i desember servering, kos og 

gjerne en julegave. Årsmøtet er i februar, og i 

juni er det tur. 

Laget arrangerer 2 helgekurs i året. Hvilke kurs 

det skal være er det medlemmenes ønsker som 

avgjør. Skal en få et godt og aktivt lag må 

medlemmene stå i fokus. 

Voss er aktiv med i å sy TEPPER TIL GLEDE. 

De arrangerer dugnader. Voss kommune har gitt dem støtte på kr 5000,-. Quiltelaget har og fått i 

stand trening for medlemmene. Fikk en gratistime hos Nr1FitnessVoss, der mange møtte. Etter det 

er det mange som begynte fast der. Det å være sosial sammen på flere arenaer er med å styrke 

samholdet i laget. 

 

Voss quiltelag har stått som arrangør for flere 

utstillinger. Siste store utstillingen var i 2000. 

Denne utstillingen var jeg på og det var en 

imponerende utstilling. Det at 50 medlemmer 

stiller med 177 arbeider sier alt! Variasjonen i 

arbeidene var også stor, fra miniatyrer, doble 

sengetepper og kunstverk av Vangskyrkja og 

"Weidemann". 

De hadde også utstillinger i forbindelse med 

Vestlandstreffet som de har arrangert både i 
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2005 og i 2012. Dette er store arrangement som krever mye innsats fra 

alle lagets medlemmer. 

I helgen skal de ha "gulrotkurs" med Andre Wallenborg som takk for 

innsatsen. 

Et av de nyeste medlemmene forteller at hun ble veldig godt mottatt i 

laget. Alle stiller opp og hjelper med det de kan, og da er det ikke 

lenge før en er "hekta". På dette møtet var det også en ung jente på 17 

år. Riktignok var hun bare med mammaen sin, men hjalp sin tante å 

klippe ut julefigurer som skulle brukes på en adventskalender. Håper 

hun er en av den nye generasjonen quiltere.....det trenger vi i alle lag. 

 

 

En trivelig tur til Voss og samvær med 

trivelige damer! 

    

 Margun Vatshelle 
 Turid Uren 
 
 
 

 

Hyllest til BQL 

Jeg har vært medlem i mange år, og har hatt utrolig mye 

glede og inspirasjon av samvær og fellesskap med andre 

quiltere. Da jeg ble 50 fikk jeg kreft, og bestemte meg for å 

lage mange quilt hvis jeg ble frisk. Det er blitt veldig mange 

tepper, spesielt til barn. 

De siste to år har jeg mistet mesteparten av synet, men til min 

store glede kan jeg fortsatt bruke min symaskin, med god 

hjelp av min mann. Jeg kan bare se på svært nært hold, og må 

bruke en liten kikkert for å se mer. Derfor kan jeg for 

eksempel ikke se folks ansikter, og må kjenne dem igjen på 

stemmen. Derfor er møter et stort problem, både fordi jeg 

ikke ser og fordi jeg ikke 

kan bidra som før. Jeg 

blir også fort sliten. 

Men jeg er utrolig glad for hvert teppe jeg har fått laget, og det 

er en stor tilfredsstillelse at jeg enda kan sy, selv om jeg sliter 

med nøyaktigheten og da trenger hjelp. Men det virker som 

bevegelsene ved symaskinen er så innøvd gjennom mange år at 

det i noen grad kompenserer for dårlig syn. 

Ambisjonsnivået er nødvendigvis redusert, men gleden over å 

kunne fortsette med denne fantastiske hobby er om noe enda 

større enn før. Selv om jeg ikke lenger deltar på kurs, og ikke 

kommer på like mange møter som før, opplever jeg fortsatt et 

sterkt fellesskap med alle BQL-ere! 

En takk til dere alle! 

Hilsen Barbara 

 



Lappenytt nr. 175/2013   ✄  Side 12 

 


