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Utsnitt av fargerikt teppe sydd av Anne Toppe Myrdal 
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Leder fra styret. 
 

Nå er vi gang med et nytt år og 

dagen er blitt ca. to timer lengere. 

Det gjør at jeg får mer energi og 

lysten til å sy øker. 

Neste møte i quiltelaget er årsmøte 

og valg for noen. Jeg har vært i 

styret ett år og det har vært 

interessant og lærerikt for meg.  

Som ett initiativ til å vekke større 

interesse for quiltelaget skal vi nå 

starte et sy kurs. Det skal være   

i samarbeid med Bergenhus og 

Årstad kulturkontor. Det står en 

mer utførlig artikkel om kurset og 

samarbeidet et annet sted i bladet. 

  

Jeg gleder meg til å ta et nytt år i 

styret og til å sette i gang sy kurs i 

mars.  

Jeg ønsker dere alle en fin "sy- 

vår".  

 

Hilsen Maria Lie-Matthiesen.   
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Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

mars er  

18. februar 2014 

OBS kort frist på grunn 

av tidligere møtedato 

 

Neste møte: 

 tirsdag  

4.mars  

kl. 19:30  

OBS datoen! 
 

Foredrag:  
Flettverk for meir 

tekstilsamhandling  
v/Tone Boska og Siv Støldal  

 

Tone og Liv forteller om sitt 

kunstprosjekt "Dei på 

Gjerdet" i Fjell på Sotra 

 

ET LITE HJERTESUKK 

 

Nå har Posten slått til igjen!  Jeg har fått flere konvolutter med 

kontingentinnbetalinger i retur, og her er grunnen: 

 For en tid siden fikk folk i Øygarden kommune gateadresser, 

det er noe som det har vært mye av i det siste i mange 

kommuner. Men SAMTIDIG flyttet de postsorteringen til 

byen, og da kommer ikke brevene frem dit de skal, fordi den 

som sorterer ikke er lokalkjent i forhold til de gamle 

adressene. Så hvis noen av dere medlemmer plutselig har fått 

ny adresse, selv om dere bor på samme sted, så gi en melding 

til medlemsansvarlig, please.  Det samme gjelder mailadresser 

og telefonnummer, jeg vet det er mange som kvitter seg med 

fasttelefonen i disse dager. En mail eller en telefon til meg så 

kan vi få oppdatert listene våre. 

Signe H. (medlemsansvarlig)   
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Referat fra Januarmøtet 
 

Undertegnede ledet møtet i Bikko sitt fravær. Etter å ha ønsket 

velkommen gikk vi rett over på dagens gjest: Kjersti Knarvik. 

 

Kjersti er språklærer på Skranevatnet skole. Hun har vokst opp 

i en trespråklig familie, tysk, spansk og norsk. I oppveksten 

fikk hun og søsteren grundig og allsidig opplæring i 

håndarbeidstradisjoner, noe hun alltid har arbeidet med og 

siden utviklet mer profesjonelt. Det er farger som gir henne 

mest inspirasjon og hun gav oss en fasinerende innføring i 

hvordan hun arbeider. Det var mange som kjente seg igjen og 

lot seg inspirere. Mye kunne overføres til måten mange 

arbeider med Quiltene. 

For noen få år siden 

begynte hun å lage 

smykker med glassperler. 

Hun lærte hun en teknikk 

hvor hun først trer alle perlene(og det er mange) på en tråd, for 

så å hekle dem sammen til armbånd, ring eller halskjede. Det 

var virkelig spennende! 

 

 

Tepper til Glede har ikke fått ny «mor»! Er det noen som melder seg? Styret gjør så godt de kan, 

men vi har alltid hatt et medlem utenfor styret til å dra lasset.  

Lørdag 15. februar blir det dugnad for Tepper til Glede på Spar Kjøp sin kantine på Sandsli. Vi 

møtes kl. 10.00, og holder på så lenge vi gidder. Ta kontakt med signe og meld deg på: 

Signe Haugen: tlf. 916 83 230. mail: signe@kjellerstua.no 

Ella Moe-Nilssen 
 

Sykurs 
 

Bergen Quiltelag har nå laget en avtale med Bergenhus og Årstad Kulturkontor om oppstart av kurs 

på Ny-Kronborg senter for oppvekst, idrett og kultur. 

Målgruppen vil være jenter og kvinner bosatt i området, men det er ingen betingelse. Om noen 

kjenner noen som er interessert er det mulig å være med. For Ny-Kronborg senter er det en 

målsetting at noen av deltakerne har minoritetsspråklig bakgrunn. 

 

Kurset blir på onsdager fra 19.30 til 21.00. Kursets oppstart vil være 12. mars og avsluttes 23. april. 

Det vil vare i seks uker med opphold i påskeuken. 

Jeg vil gjøre en avtale med de som har meldt seg som instruktører og lage en plan for når den 

enkelte kan komme. 

 

Jeg gleder meg til oppstart og har laget en kursplan og sydd modeller. 

Dette blir et fint samarbeidsprosjekt for oss i Bergen Quiltelag og Bergenhus 

og Årstad kulturkontor. 

Har du lyst å være med på dette prosjektet og hjelpe til, kan du ta kontakt 

med meg. 

 
Hilsen Maria Lie-Matthiesen 
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En liten skrytehistorie! 
 

Da det ble oppfordret på quiltemøtet til å sende inn ”stoff” til 

Lappenytt, tenkte jeg at nå er det min tur til å skryte litt. 

Av Mari som blir 13 år i mars. Min niese. 

Etter å ha vandret i tantes quilteverden i flere år, er hun nå bitt 

av basillen. Quiltebasillen! 

Å, det er så kjekt. Hun syr og hun syr. Har fått sykrok på 

rommet sitt, med egen symaskin . 

 

Det er Anna Ka`s sminkepung  hun har slått seg på. I alle farger 

og størrelser. Til alle venninner som har bursdag, i julegaver og 

hun har sydd gevinster til basar. Og lærerne hun liker best, får 

Anna Ka de også! 

 

 

  

På skolefrie dager har vi hatt oss shopping runder. 

Fra Solfrid på Gamlagjerdet, byen, Kalandseidet og 

ikke minst til Arna. 

Der kunne hun gått i timevis og studert alle de flotte 

teppene som er sydd til Barneklinikken og alle 

syprosjektene til Anne Kari.  

På quiltemøte i Laksevåg Quiltelag har hun også 

vært med en gang. 

 

 

 

Så kanskje det neste bli Vis og Fortell i Bergen Quiltelag. Hvem vet??  

 

Quiltehilsen fra Hilde Ebbesvik. 
 

  



 

Lappenytt nr. 179/2014  ✄  Side 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Husk! 
 

Sydugnad lørdag 15.februar  

i kantinen til Sparkjøp  

på Kokstad. 

 

Vi begynner kl.10:00 og holder 

på så lenge vi orker.  

 

Her er plass til mange! 
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Min første og min siste quilt. 
 

Jeg ble ganske overrasket da jeg så navnet mitt i siste Lappenytt, men en utfordring må man vel ta, 

så jeg satte meg ned for å tenke gjennom min lappehistorie. 

Den er nokså kort, i forhold til mange andre som er i quiltelaget. 

 

Jeg er oppvokst i en familie der håndverk av alle slag har blitt satt høyt, og har blitt praktisert av 

samtlige familiemedlemmer. Jeg lærte tidlig å sy og strikke, og har brukt mye tid bak symaskinen 

fra jeg var ganske liten. 

Quilting derimot var ikke helt min «greie». Min mor prøvde i flere år, 

nokså forgjeves, å få meg interessert i det. Jeg holdt på med klessøm, 

spesielt kjolesøm. Jeg har derimot alltid likt å sy og brodere for hånd. 

Alt fra hvitsøm og hardangersøm til korssting og dekorsøm på klær. 

 

Julegaver laget jeg alltid selv, til alle. Så var det at julen nærmet seg, og 

jeg hadde ikke funnet på noe å lage til mine foreldre. 

Spisebrikker! Det er sikkert tingen tenkte jeg. 

 

Da hadde jeg mitt første møte med en quiltebutikk. Jeg gikk inn på 

Quiltekroken for å se etter mønster og stoff, og fant et mønster av 

AnnaKa som het «Musevisa». Jeg fikk god hjelp med stoff, vatt og tråd.  

Det var det aller første jeg sydde og quiltet. 

 

Lukkekantene var et kapittel for seg selv, for i mønsteret stod det at jeg 

skulle kutte til enkel lukkekant. Hva i himmelens navn var «enkel 

lukkekant»? Jeg kuttet noen remser som jeg tenkte var «passe» og satte 

de på. Jeg gremmes nesten hver gang jeg ser de brikkene for det er ikke 

et eneste hjørne som er skikkelig sydd, men, men......... 

 

Det var da jeg ble bitt av basillen, for dette var 

jo kjempegøy! 

Jeg fikk låne to bøker fra åttitallet av min mor 

for å lese litt og lære litt, og der var det et 

nydelig sengeteppe som jeg bare måtte prøve 

meg på. 

 

Det var ingen som fortalte meg at mønsteret 

kanskje var litt i overkant komplisert for en 

som aldri hadde prøvd dette før, så jeg satte i 

gang med freidig mot. 

Resultatet ble et dobbelt sengeteppe som ikke 

passer til noen av sengene vi har, for i min iver hadde jeg ikke sett på målene hverken på teppet 

eller sengene. Men teppet ble jo fint likevel, og jeg kjenner ennå den stoltheten jeg følte over å ha 

klart denne oppgaven. 

 

Jeg fant butikken til Marianne på nettet, og slik ble jeg ordentlig introdusert for quilteverden. Hun 

hjalp meg uansett hvilke «problemer» jeg hadde med søm eller oppskrifter, og det var hun som 

introduserte meg for Quiltelaget. Hos henne gikk jeg også mitt første kurs. 

 

Siden har quiltingen vært min kjæreste hobby, og kjoler syr jeg ikke lenger. 

De kan da kjøpes på butikken! 
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Etter hvert som jeg har lært og erfart, har jeg funnet min egen stil og liker best å lage mine egne 

mønster og sy etter dem. Jeg synes hele prosessen fra idé til tegning og endelig et ferdig produkt er 

spennende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg har sydd mye forskjellig og liker å utforske både teknikker og utstyr, slik som forskjellige 

linjaler. Det har resultert i mye fint, men også mye som har vært ganske rart. Men man lærer hele 

tiden nye ting hvis man holder på, og det som ikke er brukbart kan jo plukkes opp igjen og brukes 

til noe annet, ikke sant? 

 
Jeg både syr og quilter mye for hånd så det er ikke noen 

storproduksjon jeg har, men det er heller ikke meningen. 

Jeg koser meg med sytøyet. 

 
Det siste året har jeg sydd svært lite i forhold til normalen pga en 

operasjon i skulderen og armen, men nå er jeg snart som før 

heldigvis. 

Mitt siste teppeprosjekt som er ferdig (jeg har noen under 

produksjon), er et teppe jeg har sydd over papir og quiltet for hånd. 

 

Dette er i grove trekk min historie, og jeg vil herved sende 

utfordringen om å skrive om sin første og siste quilt videre til  

Anna Synnøva Hundal. 

 

 
 
Syhilsen fra 
          Anita Henriksen 
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En liten fortelling om mine quiltegleder. 
For ca. 10 år siden meldte jeg meg på et quiltekurs hos Quiltekroken. Det var vel helst en 

impulshandling fordi jeg hadde lyst å ta i bruk symaskinen igjen etter mange års sy-tørke. Før i 

tiden var det jo klær det gikk i, men ettersom konfeksjonsklær ble så mye billigere, ble det slutt på 

syinga. 

 

Quilting var gøy fra første stund av. Det ble 

til å begynne med noen små brikker og enkle 

løpere. Jeg fant fort ut at jeg «måtte» ha meg 

en ny symaskin med litt flere sømmer. Det 

ble større arbeider og flere kurs etter hvert. 

Hos Kristin på Quiltehuset lærte jeg å 

overføre bilder på stoff. Jeg snappet opp 

ideer om stitchery hos Marianne på 

Lappeloftet. 

 

Så fant jeg ut at jeg nå hadde en unik 

mulighet til å gi personlige gaver. Det er 

sikkert flere enn meg som husker hva vi 

skrev i minnebøkene til hverandre som barn: 

«Den største glede du kan ha, det er å gjøre 

andre glad».  Og hva er vel ikke hyggeligere 

enn å gi en hjemmelaget gave, i dag hvor folk flest har nok av det meste. 

Noe av det kjekkeste jeg har holdt på med, er gaver til barnebarna. Da jeg som mor til «bare» gutter 

ble bestemor til først en, så en til jente, var det veldig morsomt å lage «rosa gaver». 

 

Hva passet vel bedre til en liten pike enn en prinsesseveske med bilde av «prinsessen» selv? 

 

Og til en liten gutt, laget jeg dette lille veggteppet 

med bilde av gutten og masse fantasi-figurer rundt.  

Ingen ting gjør meg mer glad enn å se når 

barnebarna, med forventning i hele ansiktet, pakker 

opp gaven fra bestemor. Og når de også blir glade 

for det de får, er gleden veldig gjensidig. 

 

Jeg gleder meg også over å kunne gi quilter som 

venninnegaver. For snart 3 år siden ble jeg invitert i 

60 års dag til en god venninne. Det skulle være en 

stor fest. Min venninne ønsket seg ingen «ting», 

men ville gjerne at de inviterte deltok med en eller 

annen opptreden.  Jeg hadde lyst til å gjøre stas på 

henne og takke for både vennskap og støtte 

gjennom mange år. Selvfølgelig skulle hun få en 

quilt, men det måtte bakes inn i ett eller annet så det 

ikke ble bare en «ting»: 

Først tok jeg meg en tur til Marianne på 

Lappeloftet. Hun viste meg «Engleteppet» og spurte 

om ikke dette var noe. Det var full blink. Min 

venninne samler på engler.  
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Teppet var litt for stort og jeg hadde ikke all verdens tid. Men Marianne viste meg hvorledes vi 

kunne fjerne den nederste delen og lage det litt mindre. Mønster og stoff ble kjøpt inn og jeg gikk i 

gang med både stitchery og søm på maskin.  

Men så var spørsmålet; hvorledes overrekke gaven. Det skulle jo helst gjøres i form av en 

opptreden. Jeg fant fram et dikt skrevet av en Stavangerdikter som heter Gunnar M. Roaldkvam. 

Han skriver på min dialekt, stavangersk.  Dette kunne jeg framføre på festen, fant jeg ut:  

 

Trøbilen 
Ein kveld kom han Toffa grinande inn, tårene trillet på begge kinn – og alt va så skrekkelig gale. 

Han Kjell har fått nye trøbil, han, og Leffen har ein med lasteplan – og eg, eg har ikkje någen. 

Kjera deg, Toffa, nå må du forstå, du kan ikkje få alt det du pege på – sa morå og klapte han på 

kinnet. 

Då faren sko sei godnatt te sønnen, hørte han slutten på aftenbønnen: - Kan er få ein trøbil – amen! 

Han syntes det va trist at Toffen va leie, for gutten va både snille og greie – så han gjekk ner i 

kjellaren ein tur. 

Der fant han ein kasse, någen hjul og ein fjøl, og begynte å snikra ein trøbil sjøl –  han blei ikkje så 

verst, syntes faren. 

Så lista han seg opp med bilmodellen, det va allerede blitt seine kvelden – og satte han med sengå te 

Toffa. 

Då Toffa våkna om morningen, såg han med ein gong doningen – så folde han hender og sa: 

Ha takk kjære Jesus for nye bil, nå tror eg på deg, der er ikkje tvil – men har du aldri sett ein bil før? 

 

Dette skapte munterhet i forsamlingen, og ikke minst hos min venninne. Da var det også lett å gå 

videre i min fortelling om hvorfor jeg hadde lyst til å lage noe personlig til henne.  

 Til sist viste jeg fram teppet: 

 

Venner – er engler i hverdagsklær. 
 

 

 

Det er vel unødvendig å si at 

teppet ble mottatt med glede. 

Tenk så heldige vi quiltere er 

som kan glede oss over 

hobbyen/lidenskapen vår 

samtidig som vi kan glede 

andre med å gi bort ting vi har 

laget! 

 

Ellinor Isaksen 
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Hjerter til Valentinsdagen!   

Design og mønstertekst av Turid M. Uren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modellene er hvert hjerte holdt i ett rødt stoff, men det kan bli spennende hvis du bruker flere 

forskjellige røde stoffer i hvert hjerte. Løperen kan lages lengere eller kortere ved å lage flere/færre 

hjerteblokker! 

 

Gryteklut: ferdigmål 20 x 20 cm (8 x 8 inch)  
Til hver gryteklut trenger du: 

4 trekantruter fra mal nr. 2 (gul for cm og rosa for inch) 

2 trekantruter fra mal nr. 4 (gul for cm og rosa for inch) 

1 rektangel 6,5 cm x 21,5 cm (2,5 inch x 8,5 inch). Sømrom er inkludert 

Monteres som vist på monteringstegningen over. Legges på bakstykke og vatt og quiltes så mye 

man ønsker. Avsluttes med lukkekant og hempe for oppheng. 

 

 

 

 

 

Husk sømrom 0,75 cm /1/4 inch. 
Monteringstegning 

Hva med noen fine hjerte-grytekluter? 

Det er enkelt å sy disse hvis du bruker 

«Tryll med Trekanter». 
 

Det finnes mange andre metoder å sy trekantruter på 

også, så hvis du benytter en annen teknikk kan du 

bruke dette mønsteret som inspirasjon. 

 

Her er det brukt hjerteblokker med ferdig mål 

20 x 20 cm (8 x 8 inch) til grytelappene og 

hjerteblokker med ferdigmål 10 x 10 cm (4 x 4 inch) 

til løperen, det lille veggteppet og kuvertbrikken. 
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Løper: ferdigmål 40 x 70 cm (16 x 28 inch) 

I løperen er det brukt hjerteblokker som har ferdigmål 10 x 10 cm (4 x 4 inch) 

Til hvert hjerte trenger du: 

4 trekantruter fra mal nr. 1 (gul for cm og rosa for inch) 

2 trekantruter fra mal nr. 2 (gul for cm og rosa for inch) 

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

 

Sy så mange hjerteblokker som du trenger og monter som vist på tegningen nedenfor. Det lyse 

midtfeltet mellom hjerteblokkene lager du til ønsket bredde, men i modellen har det skjæremål 11,5 

cm x 61,5 cm (4,5 inch x 24,5 inch). OBS! det er bedre å ha litt godt lengdemål og justere når 

hjertebordene er sydd fast. 

 

Hjerteblokkene monteres i to like lange rader og sys fast på de to langsidene av midtfeltet. Rundt 

det ferdige midtfeltet er det to rammer, se tegningen. På modellen har rammene klippemål bredde 4 

cm (1,5 inch). Lengden måler du deg frem til på det ferdige midtstykket, og monterer på to og to 

motstående sider. Gjenta for lys ramme. 

 

Legg det ferdige arbeidet på bakstykke og tynn vatt. Quiltes, og avsluttes med lukkekant.  

  

Her er forslag til flere 

modeller 
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