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Styret ønsker alle medlemmene en riktig god jul 
og et godt nytt quilteår! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Juleteppe sydd av Signe Haugen 
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 Leder fra styret. 
 
Da er det snart jul igjen. Mange 

har hatt det travelt med å sy til 

julemesser og lage julegaver. 

Utrolig nok har jeg i disse travle 

og koselige sytider, hatt sytørke. 

Hva legger jeg i det? Jo en finner 

ikke riktig stoff med farge eller 

mønster, eller riktig teknikk til det 

en skal lage - og dagene går.  Men 

heldigvis har denne sytørken gått 

over. Så nå koser jeg meg på 

syrommet mitt. Og noen julegaver 

blir det. 

 

Å ha noen å diskutere med, å få 

ideer av  - når en holder på med et 

syarbeid, er nyttig og ikke minst 

sosialt. Derfor oppfordrer jeg alle 

til å dele erfaringer, ideer og 

komme med tips med hverandre. 

 

Det har vært et aktivt år i BQL, 

både med tanke på utstilling, kurs 

og møter. Regner med at 

medlemmene setter pris på denne 

aktiviteten. 

Vi går snart inn i et nytt BQL år og 

styret vil fortsatt arbeide for at 

medlemmene trives i BQL. 

 

Da er tiden inne til å ønske alle en 

God Jul og et like Godt Nytt År. 

Ragna B Langlo. 
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stoff til Lappenytt i 

januar er  

7.januar 2014 

 

Julequiltens forvandling. (se forsiden) 

 

Denne nokså tradisjonelle quilten sydde jeg ca 1994, og den har 

hengt oppe i julen hvert år siden. Den gangen visste jeg knapt hva 

frihåndsquilting var, så den ble quiltet «in-the-ditch» mellom 

blokkene, ikke mer. Med årene har jeg jo blitt mer enn litt opptatt av 

quiltingen, og i fjor gikk det plutselig opp for meg at teppet var 

direkte kjedelig. Ikke hang det pent, heller. Så jeg quiltet hele den 

hvite bunnen, absolutt alt det hvite, med litt grovt stiplemønster, og 

det var som et mirakel. Mønsteret trår frem på en helt annen måte, 

og jeg ble spurt om quilten var ny! Så det er aldri for sent å forbedre 

på et prosjekt! 

Signe Haugen 
 

Neste møte: 

 tirsdag  

21.januar  

kl. 19:30  

OBS DATO 

Kjersti Knarvik forteller 
om sine håndarbeider 

Håndarbeid: en 

uendelig vandring. 
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Referat fra novembermøtet. 

 
Denne gangen prøvde vi oss med markedsdag. Det var tid for 

å rydde på syrommet. Vi i styret hadde benyttet anledningen 

til å rydde på lageret. Vi hadde også plukket ut noen av de 

eldste bøkene fra biblioteket for salg. En stor bunke med 

quilteblader som alle bare kunne forsyne seg av ble også lagt 

frem. Det var god oppslutning, og det tok ikke lang tid før et 

titalls boder var satt opp. For de 46 som var møtt opp var det 

bare å rusle rundt å velge og vrake. Her var stoffer i alle 

størrelser og kvaliteter, ferdige quilter og spennende «ufoer», 

blader og bøker. 

Bikko geleidet oss flott gjennom kvelden med aktuelle 

illustrasjoner via Ipad’en sin. De som ikke hadde med seg eget 

håndarbeid fikk laget noen flotte Julehjerter. 

 

Ella Moe-Nilssen 
 

 

 

En viktig tilføyelse til referat fra Vestlandstreffet. 

 

Jeg beklager at navnene på de som har sydd quiltene ikke er kommet med. I forrige Lappenytt. 

Katten som klorer opp teppet er sydd av Anne Berit Moe Olsen. Mønsteret heter: Catastrophe!! Og 

er designet av Mona Barvan og Carrie Strachan. Anne Berit brukte flere år på å finne riktig stoff til 

katten som er litt mykt og pusete. Halen, som henger løst ned er en fjærboa datteren måtte ofre og 

værhårene er sort hestetagl. Teppet er spjæret opp av katteklørne, og Anne Berit avslutter med: men 

jeg må tilføye at vi blir litt slitne av den katten som henger på teppet hele tiden, så vi har plassert 

det på loftstua der vi ser det bare av og til og ikke heeele tiden! 

 

3D teppet er sydd av Trine Rønneberg 

Det er sydd med engelsk papirsøm metode, men hun har sydd på tynn vlieselin uten å rive den bort 

etterpå. Det måler 31” x 31”. Mønsteret er designet av Valerija Mezhybovska. 

 

Så har vi Edny Raknes Reiten og hennes utprøvinger med å bruke ting fra naturen i quiltene sine. 

Hun holdt et foredrag fredag kveld som vi dessverre gikk glipp av. Bildet illustrer eventyret om 

prinsessen og de tolv prinsene som ble forvandlet til svaler. De tolv svalene er Lønnefrø. Oppe i 

hjørnet er det en fjær, og myrullen som er helt ekte er også en viktig del av eventyret. 

Ella Moe-Nilssen 
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Søknad om stipend. 
 

Styret minner om at 31. 12 er 

fristen for å søke stipend. Få 

oppfylt din Quiltedrøm, bare 

fantasien setter grenser. Søknad 

sendes til: Ella Moe-Nilssen, 

Kloppedalsvegen 59, 5221 

Nesttun eller på mail: 

ella.moenilssen@gmail.com 

 

Se hjemmesiden for mer 

informasjon og nærmere regler. 

www.bql.no 

 
 

mailto:ella.moenilssen@gmail.com
http://www.bql.no/


Lappenytt nr. 177/2013  ✄  Side 5 

Besøk hos Arna Quiltelag. 
Så var turen kommet for å besøke Arna Quiltelag. Vi valgte å gå på Quiltekafe med utlodning. Det 

var utrolig mange glade damer som hadde funnet veien hit denne kvelden. 

Som Anne Kari sa «Vi har toget» , det er alltid lett å komme til Arna. I dag hadde over  60 quiltere 

funne veien til Arna, bl.a fra  Bergen Quiltelag, Åsane Quiltelag, Laksevåg Quiltelag og Austevoll.. 

 

Arna Quiltelag ble startet i 1998. Anne Kari Vassdal 

startet butikken sin i 1996 og der var det etter hvert 

en fast gjeng som kom på kurs og sydde sammen. Så 

kom ideen om å starte eget lag. Initiativtakerne til 

dette var Anne Kari og Barbara. Det startet på 

Friborg på Lone, flyttet så til Kyrkjelydhuset. Her 

ble det fort for lite plass og de fikk leie lokale 

Ljosheim , og der holder de fremdeles til. Her er god 

plass og godt med lys til å arbeide. 

Laget har 50-60 medlemmer. Anne Kari er leder. 

Møtene er 1. onsdag i måneden. De har en kunstner 

på besøk 2 ganger i året. Om denne jobber med annet materiale enn stoff kan form og farge gi 

inspirasjon til quiltingen. Ellers har de symøter. Desembermøtet er årets høydepunkt. Da har de 

juleverksted og servering. Dette møtet er kun for medlemmer.  

De har en årsavgift på kr.400,- men ingen inngangsbetaling. Alltid en liten utlodning på møtene. De 

kan skryte av over 50 % oppmøte på møtene. 

 

Det er populært å være i styret i Arna Quiltelag. Det 

er godt samarbeid og samhold. Styret reiser på 

hyttetur og her blir det jobbet med møteprogram og 

sying av modeller til juleverkstedet. I tillegg til god 

mat og godt drikke, godt humør og samarbeid. Det 

meste blir ordnet denne hyttehelgen. 

 

Denne kvelden kom i 

stand fordi laget 

trengte et økonomisk 

løft. De hadde symøte der de startet å sy gevinster. Medlemmene 

ble oppfordret til å komme med 2 ting hver……….de kom med 

mye mer, så det var helt imponerende å se alle gevinstene. Det ble 2 

runder med åresalg…..stemningen sto i taket etter som damene 

begynte å vinne. Merkelig nok ble det litt «opphoping» på noen 

bord. I alle fall var det mange som gikk hjem med flotte gevinster. 

Medlemmene stilte og med hjemmebakte kaker, kakebordet bugnet 

av delikatesser. Tror ikke det ble mye søm på denne quiltekafeen, 

men kakespising og utlodning ble det. Håper laget fikk inn de 

pengene de trengte. 

 

Kvelden ble avsluttet med Show and Tell. Det var mye fint som ble 

vist denne kvelden. Det ble en utrolig hyggelig kveld, god stemning 

og godt humør. Kjekt å se en god mix av quiltedamer, treffe 

quiltere en ikke har sett på en stund. Tror alle koste seg like mye 

med både kake og god gammeldags basar. Et flott initiativ. Vi 

skulle hatt flere slike kvelder.. 

Margun Vatshelle  
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Ferieopplevelser i Alaska 

 

Årets sommerferie var lagt til et sted 

langt av gårde, vi dro til Alaska – kun av 

ren eventyrlyst. At vi der skulle dumpe 

borti quiltebutikker  ’på hvert hjørne’ 

hadde jeg ikke regnet med.   

Første stopp på vår Alaska reise var 

Ketchican, (ca 14.000 innb). Iflge 

brosjyren  'A guide to the arts Ketchikan 

Alaska' som lå på hotellrommet,  har de i 

et quilte-lag som heter 'Rainy days 

quilters'.  I tillegg er det et par 

quiltekunstnere som bor der(også iflg 

katalogen).  

I sentrum fant vi Quiltebutikken Silver Timble Quilt Shop.  Den var stor og besto av 2 avdelinger, 

en for vanlige quiltestoffer og mønstre, den andre var Alaksa design- og quilte-stoffer. Butikken var 

stor, større enn de vi har her i Bergensområdet. Butikken lå i et lite shopping senter midt i byen, og 

det hang quilter overalt i fellesområdene. Det var helt utrolig. Det ble ikke så mye handling, men e 

par mønstre og en neglefil med quiltemønster blir med hjem.   

På denne bloggen litt om butikken hvis noen vil lese og se flere bilder. 

http://quiltville.blogspot.no/2013/08/silver-thimble-quilt-shop-ketchikan-ak.html  

Utrolig nok var det også en hobby butikk som solgte quiltestoffer, den lå i et kjøpesenter litt utenfor 

sentrum på vår vei tilbake til hotellet.  Jeg kikket så vidt innom denne, men den kunne jo ikke 

sammenlignes med den store som lå i sentrum.  

Etter noen dager i 

Ketchikan, dro vi videre til 

Sitka. Dette var en koselig 

by med 8000 innbyggere 

«Abby’s Reflection 

Apparel & Quiltshop»  

heter quiltebutikken her.  

Quiltedamen kunne fortelle 

at de var 70 medlemmer i 

quiltelaget i Sitka. I tillegg 

hadde de flere quilte 

bee’er. De hadde et 

fantastisk flott stoff som 

var designet av en lokal 

kunstner og spesiallaget for denne butikken (se foto).   

 

Noen fat quarters bali stoff med Alaska motiv ble med hjem herfra. 

http://www.abbysreflection.com/  

Vårt nordligste stopp  i Alaska var Anchorage. Quiltebutikken The Quilted Raven lå sentralt.  Det 

er 1 av 5 quiltebutikker i Anchorage, den minste og eneste som ligger downtown. De har derfor 

fokusert på temaet Alaska og det syntes både mht stoff og mønster. Det var en del kunder i butikken 

da jeg var der, og du prater jo med alle som quiltere gjør. Da de hørte at jeg var fra Norge, fortalte 

damen i butikken at hennes bestefar også var fra Norge, men hun visste ikke fra hvor. De snakket 

norsk når hun var på besøk hos ham som barn, men nå hadde hun dessverre glemt norsken. 

http://www.quiltedravenalaska.com  

http://quiltville.blogspot.no/2013/08/silver-thimble-quilt-shop-ketchikan-ak.html
http://www.abbysreflection.com/
http://www.quiltedravenalaska.com/
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Den lille gruvebyen Skagway har ca 600 fastboende. Enhver by i 

USA med respekt for seg selv har en quiltebutikk , så også Skagway!  

Rett skal være rett, det var min mann som oppdaget denne 

quiltebutikken.  Rushin Taylor’s Quilt Alaksa  het butikken som lå i 

en tverrgate av hovedgaten  Broadway .Den hadde masse stoffer og 

mønstre, og quilt hengende alle steder det var veggplass. Som de 

andre butikkene på min vei fokuserte disse også på lokale stoffer og 

designere, men hadde også litt andre quiltestoffer. Det er ingen 

quiltebee eller quiltelag i Skagway,  Så hvordan de kan overleve med 

i en by med 600 innbyggere og 2,5times kjøring til nærmeste større 

tettsted lurer jeg på. De kan jo ikke bare leve av cruise-båt turistene 

som kommer innom i sommerhalvåret, selv om mesteparten av 

kundene som var der var fra 

cruisebåtene.     

http://www.quiltalaska.com  

 

 

Siste quiltebutikk som fikk et besøk var i hovedstaden i 

Alaska - Juneau.  Butikken heter Changing Tides og ligger i  

The Mall midt i hovedgaten. Her hadde de både stoff og 

garn , og den var stor og innholdsrik. Her hadde de også 

Alaskastoffene og mønstre i alle varianter, men  i tillegg 

også et godt utvalg av vanlige quitestoffer og mønstre. Det 

som fanget min interesse her var at de hadde sjøstøvler med 

samme motiver som på quiltestoffer!  

http://www.alaskastitching.com/  

 

En ting er sikkert, Alaska anbefales på det varmeste. Flott 

land med en fantastisk natur og veldig hyggelige 

mennesker. Vi skal tilbake en gang, det er helt sikkert. I 

mellomtiden koser jeg meg med alle bildene vi tok der, 

både av natur og quilt  

 

Torbjørg D. Stegen 

  

http://www.quiltalaska.com/
http://www.alaskastitching.com/
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TRE UKER I AUGUST 
 

Bli med til Mongolia, da vel! 

 

Ja, det skrev Kirsten til meg da jeg svarte på hennes oppfordring 

om å gi ullgarn til prosjektet hun støtter.  Kirsten Julie Smådal er 

profesjonell filtmaker med en rekke utstillinger, kurs og en bok 

bak seg. Hun har et langt og nært forhold til Mongolia, og dette 

var hennes 10. tur dit. Vi har tidligere reist sammen i Kirgisistan 

 

Årets tur skulle gå med tog fra Moskva til Ulan Bator, der 

Kirsten skulle holde kurs i spinning og plantefarging. Den 

transsibirske jernbanen har lokket lenge, og som så mange andre 

lot jeg meg tidlig fascinere av Djengis Khan og hans hjemland. 

Dette var min sjanse til å oppleve togreisen og besøke Mongolia! 

Kirsten spant garn de 5 dagene ombord på toget til støtte for 

prosjektet SPN, Social Partnership Network. Etter kurset reiste 

vi rundt i Gobi-ørkenen og besøkte noen grupper som mottar 

bistand fra SPN. 

 

Grunnen til ønsket om å undervise i spinning, er at 

kvinnene skal bli i stand til å livnære seg ved å 

bearbeide ullen fra egne dyr. Tradisjonelt er 

mongolene nomader, de bor i telt (ger) av filtet ull på 

steder hvor dyrene kan beite. I prinsippet kan de 

bosette seg hvor som helst. I de siste årene har mange 

dratt fra de store steppene og slått opp gerene sine 

utenfor hovedstaden i håp om å få godt betalte jobber 

der. Det er vokst fram store nye forsteder, der teltene 

står tett. Jobbene som folk drømte om, finnes ikke der 

heller. SPN vil lære nomadene å spinne og strikke, 

slik at de kan selge ferdige strikkevarer og få inntekt. 

 

Men quilter mongolene, da? Det kommer nok an på hvordan man definerer quilting. Etter den 

norske definisjonen er det lite av den slags. Men de arbeider mye med lappesøm (patchwork), 

fortrinnsvis til gjenstander i templene, og bruksgjenstander av filt dekoreres med håndquilting. 

 

For å skjønne hvordan det står til med den nasjonale, kulturelle og religiøse arven, er det nødvendig 

med en kort historierepetisjon. 

 

Mongolia var under sovjetisk overherredømme 

inntil 1990.  I 1937, da Stalin styrte og all 

religionsutøvelse var straffbar, ble nesten alle 

mongolske templer ødelagt, inventaret brent og 

den mongolske religionen, historien og 

fellesskapsfølelsen forsøkt tilintetgjort. 

 

Nå er Mongolia en selvstendig stat, og det 

foregår et nitid arbeid med å dokumentere og 

gjenskape egen kultur. De fleste mongoler er 

tilhengere av tibetansk buddhisme. 
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Noen få templer unngikk ødeleggelsene, deriblant hovedtemplet i Ulan Bator og et tempel i en 

fjellskråning noen timers kjøring utenfor hovedstaden. I dette gamle tempelet jeg fikk lov å 

fotografere innvendig, det er ellers ikke tillatt. Tempelet har utsikt over en frodig dal, og det er 

utstyrt med  praktfulle tekstiler. 

På benkene ligger tepper på ca 1 x 1 m, sydd i Verden Rundt – mønster. Ned fra taket henger 

vimpler sydd i en trekant-teknikk, det ligner på  lange slips sydd sammen. Stoffene som er brukt, er  

brokade med innslag av metalltråder, og fargene er blå, gul, rød, grønn og hvit. 

 

Det sys også applikerte bilder, motivene er religiøse figurer og symboler. Slike bilder kan være 

meget store, og på et museum hang et teppe som opptok en hel lang vegg. 

 

Sør i landet, i Gobi-ørkenen, ligger det underlige 

stedet Khamryn Khiid. Mongolene kaller stedet 

"verdens energisenter", og store tempelområder 

med bygninger, meditasjonshuler og stupaer var 

blitt fullstendig  rasert. Her foregikk det nå iherdig 

gjenoppbygging, hovedtempelet skulle nemlig 

åpne uken etter! Kirsten ville så gjerne hilse på en 

venninne fra tidligere, og vi fikk vite at hun og en 

annen dame hadde påtatt seg å sy alle tekstilene til 

det nye templet, et langvarig arbeid utført av 

kjærlighet, uten lønn. 

 

Vi besøkte syerskene i ørkenbyen Sainshand.  Midt på golvet sto en symaskin, syprosjeltet var en 

applikasjon som fylte det meste av rommet. Syersken hadde brukt den samme maskinen i 40 år. Når 

hun syr, sitter hun på huk på golvet. De to damene hadde bare noen få dager til før alt skulle være 

klart, kilovis på kilovis av tekstiler .... 

 

I nærheten av tempelet fikk jeg også se skjelettet av en dinosaurunge. Der i sanden har hun ligget i 

65 millioner år, helt åpen og ubeskyttet. Jeg kunne ikke la være å prøve å trøste henne, stryke henne 

forsiktig over halen. Det var en underlig 

opplevelse. 

 

Litt shopping må jo til, og stoffbutikker er det 

mange av.  Hele vegger var tettstablet med 

praktfulle silkestoffer. Eller, kanskje det ikke var 

silke, men noe syntetisk som lignet på silke? 

Vakre stoffer var det uansett, og man kan jo ikke 

testbrenne for mye heller ... 

 

Men helt ekte og 100 % mongolsk var tøflene jeg 

kjøpte av en ung dame som deltok på Kirstens 

kurs. Hun har filtet og quiltet dem i tradisjonell 

mongolsk stil. 

 

For mer info om Kirsten og hennes Mongolia-prosjekter, se hennes hjemmeside 

www.juliedesign.org 

 

 

Gunn Tepstad 
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Laila deltar på utstillinger i USA! 

 
Det er mange år siden jeg sist snakket med Laila 

Østgulen. Mange vil huske henne som medarbeider 

i Quilte Huset og medlem i BQL. 

 

Nå møttes vi tilfeldig på BQL-utstillingens siste dag, 

og da jeg spurte hva hun drev med, om hun kanskje 

hadde noe med på utstilling, kunne hun fortelle at i 

de siste årene hadde hun deltatt på utstillinger i 

USA. Dette syntes jeg virket så spennende at jeg 

spurte om jeg kunne få vite mer om dette, og dermed 

ble vi enige om at jeg skulle komme på besøk og få 

hele historien! 

 

Laila fortalte at hun har vært medlem av quiltegruppen «TAFS» siden slutten av 90-tallet. Gruppen 

har i dag 2 medlemmer fra Tennessee, USA (den ene er Tone Haugen-Cogburn), 3 medlemmer fra 

Norge (der den ene er moren til Tone Haugen-Cogburn), og 1 medlem fra Holland. Det er Tone 

Haugen-Cogburn som koordinerer gruppen, og det er «Smokey Mountain Quilters of Tennessee» 

som arrangerer utstillingene de deltar på. På utstillingene er det en jury som vurderer og gir 

tilbakemeldinger. Laila har fått 2. plass i klassen for gruppequilt både i 2011 og 2013. Gratulerer! 

 

Det tar tid å jobbe sammen når avstandene er så 

store, og derfor beregner de 2 år fra de begynnere 

på et nytt prosjekt til det skal stilles ut. Først blir 

de enige om alle spesifikasjoner på arbeidet, 

f.eks. blokker, remser, Round Robin el.l., 

størrelse på hver seksjon og på det ferdige 

arbeidet. Deretter bestemmer hvert medlem seg 

for et tema for sitt teppe (hjerter, årstider, bestemt 

fargeskala, stjerner el.l.). Dette sendes så til de 

andre medlemmene sammen med litt stoff man 

ønsker at de bruker. Det vil si at hvert medlem 

må lage det bestemte antall blokker, remser etc. 

som de er blitt enige om, til hvert av de andre 

medlemmene av gruppen. Dette kan være en 

tidkrevende prosess som krever både fantasi og 

kreativitet. 

 

 

Når man så får tilbake det man har bedt om, fra de øvrige medlemmene, begynner den spennende 

prosessen med monteringen. Man har ingen muligheter til påvirkning av de øvrige i deres måte å 

tolke temaene på, og det man får i retur kan være veldig langt fra det man så for seg da man valgte 

tema. Laila sier at det kan gå lang tid mens hun tenker ut måter å montere det hun har mottatt, men 

dette er jo også en veldig spennende måte å utfordre seg selv og hverandre på. Alt er lov, man kan 

skjære over remser og blokker og montere sammen på nytt, det er bare om å gjøre å våge! De 

beregner ca. ½ år til monteringen. 

 

Når quilten er klar, sender hver enkelt sitt arbeid tilbake til Tone sammen med utfylt deltakerskjema 

med navnet på quilten og en beskrivelse av teknikker, hvordan man har jobbet sammen og navnet 

på de andre medlemmene i gruppen som har deltatt i denne quilten.  

Spennende «Round Robin»! 
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Tone tar arbeidet med å registrere og levere til utstillingen, og så er det bare å vente på resultatet. 

De blir vurdert både individuelt og som gruppe. På siste utstilling (2013) fikk gruppen 2. og 3. 

premie i tillegg til Publikumsprisen. 

Jeg har bare sett Laila sine arbeider, og de har virkelig imponert meg. Hun har fått flotte 

tilbakemeldinger fra juryen, spesielt er det monteringen og quiltingen hennes som blir trukket frem, 

og jeg kan bare si meg helt enig.  

Det har vært spennende å få et innblikk i denne formen for gruppe-samarbeid. Laila sier at gruppen 

er blitt godt sammensveiset selv om de bor på forskjellige kontinenter! Lykke til videre! 

          Turid Uren 

 

 

 

Møteplan 2014 
 

21. januar     OBS! datoen 

 

Kjersti Knarvik om sine håndarbeider 

Håndarbeid: en uendelig vandring 

 

11. februar 
 

Årsmøte 

 

4. mars        OBS! datoen 

 

Tone Boska og Siv Støldal forteller om sitt kunstprosjekt  

 

8. april 
 

Symøte 

 

13. mai 
 

Aktuelt foredrag. 

 

10. juni 
 

Sommermøte 

Kurvfest, loddsalg og uhøytidelig konkurranse. 

 

2. premie 2013 
2. premie 2011 
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