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Gratulerer til Signe Haugen som vant 2. premie i åpen 

klasse i Norsk Quilteforbunds konkurranse med teppet 

”Blomster i snø”.       (foto: Signe Haugen) 
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Leder fra styret. 
 

Ja, så er vi i slutten av mars og jeg 

har nettopp vært på NQTs årsmøte. 

Det var som alltid en hyggelig 

opplevelse, etter å ha vært fast 

gjest på disse møtene siden 1998 

har jeg mange hyggelige 

bekjentskaper som jeg også traff i 

år. Vi var en ganske stor gjeng 

som dro fra BQL i år, jeg talte 

nærmere 15 stykker, derav flere 

faste gjengangere slik som jeg. Jeg 

er glad for at vi i laget vårt har 

mange som også er medlemmer 

det nasjonale forbundet, og at de 

stiller opp og deltar på forbundets 

arrangementer. Det er viktig at vi 

har et landsdekkende organ som 

kan samle quiltere fra hele landet 

under en fellers paraply. Det som 

dessverre er et faktum, er at selv 

på disse arrangementene er det 

sviktende interesse for å delta på 

kurs, det er ikke bare hos oss, 

dessverre. Så jeg vil avslutte med 

igjen å komme med et ønske: 

Hjelp oss å finne ut hva som skal 

til for å snu den trenden, KOM 

MED INNSPILL hvis dere har 

noen ideer og ønsker. Kurs er 

hyggelig, sosialt og 

miljøskapende, og viktig for å 

opprettholde quilteinteressen og 

bringe den videre til nye 

generasjoner. 

Signe H. 

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i mai er  

 

29.april 2014 
 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

bikko@frisurf.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Randi Hopland tlf 97080875 

randihopland@hotmail.com 
 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 91683230 

signe@kjellerstua.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 
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Bibliotekansvarlig 
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Neste møte: 

 tirsdag  

13.mai 

kl. 19:30  
 

Foredrag:  
Fra klokkestreng 

til prisvinnende 
tepper  

v/Solfrid Mjelva 

Meek 

Teppet på forsiden av mars-

bladet var laget av torsdags- 

klubben og vunnet av Berit 

Myklestad. Vi beklager denne 

misforståelsen. 
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Referat fra marsmøtet 
I kveld fikk vi møte to ivrige og engasjerte damer. Tone Boska er prosjektleder og har med seg 

designer Siv Støldal i prosjektet «Dei på gjerdet». Siv har jobbet som designer i London i mange år 

før hun flyttet hjem til Tyssøy. På Gjerdet Kulturminnegard på Fjell på Sotra disponerer de et 

gammelt gårdshus, Målsettingen her er å skape et aktivt miljø som tar vare på gamle mat- og 

håndverkstradisjoner, og å utvikle opplevelses pakker i samspill mellom landbruk, kultur og 

historie. De ønsker å åpne en kafe på Gjerdet som samlingspunkt. Samtidig jobber begge to med et 

nasjonalt prosjekt, «Flettverk» på Osterøy, som skal kartlegge og videreutvikle eksisterende 

tekstilproduksjon der. De har klart å flette sammen lokale håndverkere, kunstnere og eksisterende 

tekstilindustri på Osterøy med internasjonale, anerkjente designere fra London. Erfaringene vil de 

kunne dra nytte av i det videre arbeidet med Gjerdet, og omvendt. 

Tone og Siv ønsket også oss quiltere med i prosjektet sitt, så følg med, her har vi både noe å hente, 

og noe å bidra med!  «Dei på gjerdet» og «Flettverk» har sin egen facebook side som jeg kan 

anbefale dere å gå inn på. Se for øvrig på denne nettsiden: 

http://www.vnr.no/her-blir-det-butikk-og-kafe-i-sommer/ 

 

Etter pausen presenterte Turid Uren oss for oppgaven til symøtet i april. Det står også i dagens 

Lappenytt, og på nettsiden. 

Ella Moe-Nilssen 
 
  

http://www.vnr.no/her-blir-det-butikk-og-kafe-i-sommer/
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Stipend for 2014 
 

Astri Ese Hole ble tildelt stipend for å reise på Nordisk Quiltetreff i Sarpsborg.  

 

Hun planla å se på artquilt i forhold til tradisjonell quilt. Er det quilt i tradisjonell forstand det som 

vises på quilte-utstillinger eller er det mest kunstformer? Styret fant dette interessant og tildelte 

henne stipend. 

  

Dessverre har arrangementskomiteen for Nordisk Quiltetreff avlyst treffet på grunn av liten 

påmelding og stipendet faller derfor bort. 

 

Det ble ikke tildelt stipend i 2013, og nå heller ikke 2014. Styret oppfordrer imidlertid medlemmene 

til å søke stipend, samme tema kan tas opp en annen gang, eller kanskje noen ønsker å reise, studere 

og lære noe nytt. Neste frist er 31.12.2014. Se ellers reglene for stipend på hjemmesiden vår. 

 

Styret 
BQL 
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Solfrid Mjelva Meek – foredragsholder på maimøtet 

 
”Fra klokkestreng til prisvinnende tepper” har Solfrid 

Mjelva Meek (kanskje bedre kjent som Solfrid Meek 

Al-Kasim) kalt foredraget som hun skal holde for oss 

på mai møtet. 

Solfrid har holdt foredrag for oss tidligere. Denne gang 

kommer hun med 10-12 quilter og vil fortelle om 

prosessen. Selv om de fleste, tror jeg, kjenner til henne, 

så vil jeg fortelle litt. 

 

Solfrid er født og oppvokst på Åndalsnes.  Hun reiste 

etter skolegangen til London og hun har bodd flere år i 

Irak. Tilbake i Norge gikk hun på Rogalands 

fylkeshusflidskole og siden på Sosialhøgskolen. 

Hun debuterte på utstillingen ”Klær 80” i Vestlandske 

Kunstindustrimuseum i Bergen 1980 med vattert vest 

og vesker i Thaisilke. Hun har hatt arbeider på 

vandreutstillingen ”Vestnorsk Kunsthåndverk 1981” To 

år senere ble hun oppringt av kuratoren for utstillingen 

”1683 Broderi 1983”. Kuratoren etterlyste Solfrids 

arbeider. Det var en juryert utstilling. Nåløyet var lite, 

og vanskelig for å komme med. 

 

Senere oppdaget hun Quiltfestival i Houston. Da kom inspirasjonen til å skape og sy igjen. 

Hun meldte seg inn i Dansk Patchworkforening. Hun ble med dem til Quilt Expo Europe (QEE)til 

Salzburg. På QEE i Odense ble hun antatt med 2 quilter. Bonnie Leman som var stifter av Quilter’s 

Newsletter fikk interesse for Solfrid og laget en lang artikkel om henne i juni 1991. 

Det førte til at da Stavanger Kunstforening skulle ha utstilling av antikke Amish quilts, ble hun bedt 

om å stille ut sine quilter. Og så begynte snøballen å rulle. 

Quiltene hennes har reist verden rundt, og hun har fått mange 

premier/ awards. Det har blitt skrevet om henne både i blader 

og bøker ikke bare her i Norden, men også i USA, 

Storbritannia, Nederland, Frankrike Tyskland, Japan m. fl. 

Solfrid har også hatt separat utstillinger i Åndalsnes, Molde, 

Stavanger. 

Hun og tre venninner arrangerte vandreutstillingen ”Natur 

2004” (Tønsberg, Halden, Stavanger) som de hadde fått 

NQF’s stipend for å fullføre.  

 

Hun var varamann i det første NQF (Norsk Quilteforbund) 

styre. Senere ble hun IR (internasjonal representant) for styret. 

Da presentert hun NQF på QEE i Haag med audiovisuelt 

foredrag. Det var flott Norges reklame. 

Solfrid er ikke lenger medlem an det danske forbundet, men 

hun er medlem i NQF, RQL (Rogaland) og Byquilterne. 

Solfrid har også skrevet boken:”Lappeteknikk som 

kunstnerisk uttrykksmiddel”. Det er en nydelig bok. 

Anne Gro Larsen 
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Min første og siste quilt….. 
 

Hei alle quiltevenner. 

Her får dere min korte, men likevel innholdsrike quiltehistorie. 

 

Den startet på Lappeloftet høsten 2009. Jeg hadde lenge ønsket å gå et quiltekurs. Jeg hadde sett de 

flotte teppene og ønsket å kunne lage noe flott selv. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min venninne Monica og jeg meldte oss på et 

nybegynnerkurs hos Marianne, og dette ble en 

kjempefin begynnelse på en ny epoke i livet mitt. 

 

Det første jeg sydde var noen spisebrikker, og de brukes fremdeles. 

Jeg gikk mange kurs i den perioden jeg begynte å sy, jeg ville ha med meg alt som skjedde. Jeg ble 

med i styret, mest for å knytte kontakter i miljøet.  

 

I denne perioden startet vi bien ”DEN GYLDNE SPRETTEKNIV”. Her er vi fire damer som har 

det utrolig gøy sammen. Vi drar på hyttetur en gang i året, og vi har laget vår egen tradisjon med å 

reise på Vestlandstreffet hvert år.  

 

Vi har også hatt en gourmetaften sammen med våre respektive. 

 

 

 

Min første quilt: Spisebrikker 



 

Lappenytt nr. 181/2014  ✄  Side 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er fremdeles ”fersk” innen quilting, har ikke mer enn fem år på baken, men jeg angrer ikke et 

sekund. Jeg har nok ”funnet meg selv”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det jeg har brukt mest tid på er håndsøm og håndquilting. Det er lett å ta med seg arbeidet overalt, 

og det gjør jo ingenting om det tar litt tid….  

 

Da ønsker jeg å sparke ballen videre til Anne Marie Bottolfsen. 

Quiltehilsen fra 
Inger Margrethe Larsen (Immen) 

 

To av mine håndsømstepper 

Min siste quilt 
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Besøk hos Tåsen Quiltelag. 

De har sitt møte 1. onsdag i måneden.  Vi er ganske ofte i Oslo pga svigermor som bor alene og nå vil bli 99 

år i år. Denne gangen klaffet det slik at jeg kunne gå på Tåsen sitt møte og Tore kunne møte sine 

klassekamerater fra folkeskolen og sine håndball venner. 

Tåsen quilterne har møtet sitt på Nordberg skole i lærerrommet og starter sitt møte kl 19. Dvs at dørene er 

åpne fra 1830. Medlemmene henter seg da kaffe/te evt. noe å bite i. De finner seg en plass og sirkulerer til 

klokka ringer. Møtet starter presis kl 19. 

Laget har ca 90 medlemmer. På dette møtet var det ca 50 personer. 

De betaler 250. kr pr år  i  medlemsavgift. Gjester betaler 30 kr på 

hvert møte. 

De hadde også hatt årsmøte i februar og fått ny leder. Hun åpnet 

møtet og informerte om hva som skulle skje på møtet og i nærmeste 

framtid.  

 

Deretter ga hun ordet til 

Kjesti Thoen og Gretha 

Ristad. De skulle fortelle om 

sine erfaringer og 

opplevelser  da de hadde besøkt Quilte festivalen i Houston. 

Kjersti hadde vært der 2 ganger før, i  2010/12. Hun har familie som 

bor i Houston. Hun var ikke på festivalen hver dag, men familien 

hadde tatt henne rundt til forskjellige quiltebutikker i Houston 

området.  

Gretha hadde sammen med 5 andre norske reist med Country Heritage Tours. Noe hun anbefalte. De hadde 

startet i Corpus Cristi, for å  ”lade batteriene” før de tok av gårde i buss. De hadde vært i San Antonio, og  

hadde fått med seg litt historie utenom quilting. Men alle steder de stoppet var det alltid en quiltebutikk. De 

hadde også besøkt Texas Quilt Museum i La Grange som åpnet for ca 2-3 år siden. Stedet ligger mellom 

Austin og Houston. Gretha som reiste med buss var litt misfornøyd med at hotellet de bodde på lå ett stykke 

fra kongress senteret. De bodde på Galleria som er et stort shoppingsenter med flere hoteller. De syntes det 

var litt dumt, fordi de var avhengig av å følge bussen de reiste med. De kunne ikke trekke seg tilbake fra 

festival området når de var slitne. Synd de ikke hadde fått vite at det går buss fra sentrum til Galleria hver ½ 

time. Ellers ville de begge to anbefale å ta den turen i hvert fall en gang i livet.  

Etter fordraget som varte 45-50 minutter ble det loddsalg. De har utlodning på hvert møte med mange gaver. 

Alt quilte relatert. De betaler ikke inngangspenger av den grunn. Etter utlodningen var det show and tell. Det 

var vanskelig å ta bilder der, men dere kan se quiltene på deres hjemmeside, 

www.Tasenquiltelag.blogspot.com.   Det var ikke alle som tillot at det ble tatt bilde av det de viste. Det var 

litt synd, for Kirsti Hovland viste 12 quilter, kvadrater ca 60-75 cm. Dere som har vært på NQF’s årsmøter 

har kanskje sett hennes arbeider eller fargede stoff. Temaet var tall. Hun er visstnok matte lærer. Hun farger 

selv alle stoff og tråder hun bruker i sine arbeider. Hun hadde studert tall langt tilbake i historien og hvordan 

tallene var i ulike sivilisasjoner. Helt unikt. Jeg vet hun har laget en serie med bokstaver. Fra runer til 

nåtidens ulike bokstaver.  

Dere vil kanskje legge merke til når dere ser på bildene, at de fleste har navnelapp på seg. De hadde hatt et 

symøte hvor de fikk utlevert stoff og mønster på deres logo. Møtet skulle vært avsluttet kl 21, men ikke 

denne kvelden.    

 

 Hilsen Anne Gro Larsen 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Styret utlyser uformell konkurranse. 

Vi i styret synes det med navnelapp var en god ide. Derfor utfordrer vi dere til å 

komme med et forslag til hvordan navnelappen til BQL skal se ut. Vi vil t dere skal 

lage et utkast. Enten tegne, male, lage stoffcollage el.l.  På sommermøtet skal vi 

stemme på hvilket design eller forslag vi skal bruke som vår navnelapp.  

Navnelappen skal være 3x3 inch. Håper mange vil delta.      Lykke til!  
 

http://www.tasenquiltelag.blogspot.com/
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Randi Hopland - nytt styremedlem fra 2014 
 

Jeg er 58 år gammel og har sydd på hobbybasis 

siden jeg var en jentunge. Det har mest gått i klær 

til meg selv og senere til barna. 

 

Jeg tok et quiltekurs i log cabin på Os for ca 10-15 

år siden og sydde litt etter det, men så ble det slutt. 

For 2 år siden fikk jeg "dilla" igjen, fant masse fine 

ting på internett, mønstre, og ikke minst kurs:)  

 

Dessuten er jeg så heldig å bo like i nærheten av 

Lappeloftet/Tonje brodering og der er det masse 

inspirasjon å hente. Jeg har også fått mye god hjelp av Marianne!  

 

Jeg er veldig glad for at jeg fant Bergen Quiltelag og jeg har møtt mange hyggelige og hjelpsomme 

damer her - enda så mange underlige nybegynnerspørsmål jeg har så har jeg blitt tatt vel imot.  

 

 
Anne Gro Larsen – nytt styremedlem fra 2014 
 

Jeg har bodd sammen med mann og to døtre på 

Søre Bildøy siden 1979. Jeg har holdt på med 

håndarbeid så lenge jeg kan huske. 

 

 Da vi bodde i Gøteborg i begynnelsen av 70-tallet, 

sendte min mor ofte KK til meg. Hun visste at det 

bladet var min favoritt. En gang fulgte det med et 

hefte med ulike lappeteknikker. Min nabovenninne 

og jeg bestemte oss for å sy sekskanter over papir. 

Vi oppdaget fort at vi måtte være veldig nøyaktige.  

 

1975 var vi i Texas og jeg så quilting for 1.gang. 

Det var da jeg ble besatt av quiltebasillen for godt. Jeg har hatt butikken Quiltestua AS på Straume. 

 

Jeg vant NQF og KK’s quiltekonkurranse med 1. premie og en ekstra premie i 1991. 

Jeg var med da vi startet BQL og har vært medlem fra dag én. Jeg har tidligere vært i styret til BQL 

og NQF. 

Siden jeg i 1995 valgte å følge min mann på hans utenlandske oppdrag for Statoil, bestemte jeg meg 

for å holde kontakt med laget. Det var flere som var så snille og sende meg Lappenytt. Det var 

Anne-Marie Wolff, Wenche Buvik og Barbara Rastad. 

Alle steder vi ble plassert, sjekket jeg om det var noe tilsvarende Petroleum Wife’s Club eller 

lignende. Og det var det. I den perioden studerte jeg lappeteknikk, quilting og design. 

 

Jeg ser fram til å jobbe med et styre som er strukturert og har tatt alle forslagene fra årsmøtet 

alvorlig. Jeg håper jeg kan være med å gjøre en god jobb for laget. Men vi trenger input fra dere 

som er medlemmer hele tiden. Ros og ris.  
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Besøk hos Åsane quiltelag  
 

 

Tirsdag 18.mars hadde Astri (Ese Hole) og jeg invitert oss 

selv til å være med på et møte hos Åsane Quiltelag. 

 

Laget ble stiftet allerede i 1997, og er dermed 17 år i 2014. 

Medlemstallet er på rundt 30. De holder møtene sine i 

Åsahallen hver 3. tirsdag i måneden. De betaler kr. 30,- i 

inngangspenger og årsavgiften er kr. 300,-. 

 

På årsmøtet i februar fikk de ny leder. Hun heter Mary 

Ragnarsson (maryquilt.blogspot.no), og tok over etter 

Thordis Davidsen som har hatt ledervervet i en del år. 

  

Denne kvelden var det symøte der teknikken «Sy på papir» sto på programmet, og Thordis 

(Davidsen) viste teknikken og delte ut et par mønstre. Noen hadde brukt teknikken tidligere, mens 

for andre var det noe nytt. Vi telte 18 damer, de aller fleste hadde med symaskin og det ble jobbet 

iherdig. Noen var mer øvete enn andre. 

   

Den nye formannen presenterte planer for høsten, der de skal bruke «Tryll med Trekanter» og 

sy/bytte trekantruter og sy egne tepper, store eller små, det er opp den enkelte. Dette skal de holde 

på med på de første møtene og så skal de bruke resten av høstmøtene til å jobbe med quilting og 

montering. Sikkert en spennende høst. 

 

 

 

Den nye lederen: Mary 

http://aasanequiltelag.blogspot.com/
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Medlemmene ble også oppfordret til å komme med tema de ønsket at laget skulle se nærmere på, 

bl.a. ble det nevnt at de kunne finne mange teknikker på YouTube, og at de kunne ta dette opp på 

møtene, ved f.eks. å vise en liten filmsnutt som start på møtene. En veldig god idé synes vi også, og 

det er gøy å se at de yngre damene er flinke til å utnytte internett, der det finnes så mye 

informasjon. (Kanskje noe vi i BQL kan tenke på). 

 

De reiser ofte på en vårtur til en quiltebutikk i distriktet, og på junimøtet er det kurvfest og 

utlodning. Vårt besøk ble avsluttet med litt «Vis og Fortell», som alltid er koselig å få med seg.  

 

 

 

DU VET AT DU VIRKELIG ER EN QUILTER NÅR: 

1. Du ser mer på veggpynten (en quilt) enn på handlingen i en spennende film. 

2. Naboen henrykt viser frem sitt nye kjøkken mens du heller vil vise frem ditt nye sybord. 

3. Du ikke regner bakepapir som en kjøkkenting. 

4. Du har mer stoff enn klær – eller mat. 

5. Du klapper på stoffer. 

6. Du overser klesvasken og heller vasker nyinnkjøpt stoff. 

7. Du vet forskjellen på stoffsakser og papirsakser, og nåde den som bruker feil saks! 

8. Du planlegger ferien i forhold til hvor det finnes quiltebutikker du vil besøke. 

9. Ordet UFO ikke får deg til å tenke på verdensrommet. 

10. Du alltid har små tråder eller stoffbiter hengende på klærne. 

11. Du lever etter regelen: «Man kan aldri få for mye stoff» 

 

Det finnes sikkert flere, har du noen gode?  

Signe Haugen 

     Hilsen  

Astri og Turid 
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