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Teppet er sydd av Anna Synnøva Hundal (se info side 3) 
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Leder fra styret. 
 

Kom mai du skjønne milde – 

 

Med påsken kom våren for 

fullt, og vi har fått en forsmak 

på sommer. I de årene vi 

bodde i tropene lengtet jeg 

etter årstidene. Da var det 

våren og høsten jeg savnet 

mest. Våren fordi da våkner 

naturen til liv. Dagene som 

blir lengre, og alle de klare, 

friske fargene. Og høsten 

fordi da kommer de varme 

gylne fargene fram. Begge 

årstidene har inspirert mange 

quiltere til å sy nydelige 

quilter. 

Mai er jo også en fest måned 

med mange høytidsdager.  

Det blir ikke mye tid til å sitte 

inne ved symaskinen da, og i 

hvert fall ikke hvis sola 

skinner. Da må jeg ut i hagen, 

men jeg har laget meg flere 

prosjekter som jeg kan ta med 

meg hvor det måtte være. 

 

Ha en fin og festlig mai!  

Anne Gro Larsen 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i mai er  

 

27.mai 2014 
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Sommeravslutning 
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Referat fra symøtet i april 
 

Det var mange som hadde gjort hjemmeleksen sin: sydd en sekskantblomst med en ekstra sekskant. 

Turid Uren hadde oppskrifter klar, og resultatet for de fleste ble en grei sekskantet nålepute. 

Bortsett fra en, som endte opp som trekantet nålepute! Jeg har fylt min med tørkede erter og gryn, 

noen foreslo ris, og noen brukte vatt. 

 

På «vis og fortell» var det ekstra mange, varierte og flotte arbeider. Det er spennende å se et så stort 

mangfold.  Jeg kan anbefale en titt på fotoalbumet på nettsiden vår! 

 

Maria Lie-Mathiesen var veldig fornøyd med sømkurset som bare hadde en dag igjen på Ny-

Kronborg skole, hun takket alle som har stilt opp, og utfordret medlemmene til å ta over ansvaret 

for kurset. Det er allerede planlagt nytt kurs til høsten. Det kan bli en grei måte å verve nye 

medlemmer. Lappenytt har reportasje fra kurset i dette bladet, og kursdeltagerne er gjester på møtet 

vårt i dag. Ta godt imot dem! 

 

Ella Moe-Nilssen 
 

  

Biblioteket. 
Bøkene vil ikke lenger bli tatt ned til møtene pga liten interesse. 

Listen over bøker finnes på websiden vår. Dersom noen ønsker å låne en bok eller 

flere, ta kontakt med Anne Gro Larsen.  
 

Anna Synnøva Hundal skriver om teppet sitt på forsiden: 

 

Teppet er eige design, eg ville bruka av restar og mindre stoffbitar. Men eg vart inspirert av eit 

teppe som vart vist i haust, men der trur eg det var tilfeldig plassering av valørane og 4 x 4 ruter. 

Eg brukte ruter-9, og nokonlunde planlagt med lyse/mørke stoff.. 

Noko namn har det ikkje, berre eit nytt sofateppe fordi det gamle var utslete. 
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Styret minner om 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 at 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!  
 

Ikke glem oss i sommerferien!! 
 

Besøker du en quilteutstilling, quiltebutikk eller opplever noe quilterelatert i sommer, 

har vi i redaksjonen lyst til å få din historie slik at vi kan skrive om det i Lappenytt. 
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 BILLIGE LØSNINGER - BRUK TING FRA KJØKKENSKUFFEN ELLER 

FRA BOSSET 

 

For tiden er det mange som vil prøve seg på maling og trykking på stoff, noe som gir 

en ekstra dekor på flaten. Det kan være med maling, paintsticks, akvarellfarger og 

annet. Det kan fort bli dyrt hvis man kjøper inn alt det anbefalte utstyret som 

produsentene nevner, for så kanskje å finne ut at dette var ikke noe kjekt likevel. 

Isteden kan man få mye brukbart utstyr ved å ta i bruk kjekt-å-ha-ting fra 

kjøkkenskuffen eller ting som ellers ville gått i bosset enten hjemme eller i butikken.  

Og så kan du kaste det etterpå istedenfor å bruke tid på mye vasking. Her er en liste: 

 

 Skrukorkene fra melkekartonger – brukes som små paletter ved maling med 

medium eller tekstilmaling. 

 Tynn skumplast fra druekartonger i butikken – legg den på en glassplate med 

maling på og bruk til stempelpute. (Jo tynnere, desto bedre.) 

 Gamle tannbørster – fine til å påføre farge tynt fra paintsticks, brukes også til å 

rengjøre trykkeblokker.  

 Emballasjeoppsatser fra toalettsakehylla i butikken – fint til å blande farge og 

maling. (Axe deo). 

 Gammel potetskreller – til å skrelle «huden» av paintsticks.  

 Gamle vinkorker - til å lage håndtak på selvlagde trykkeblokker og mye annet. 

 Gamle kredittkort eller andre lignende plastkort – til å spre maling eller andre 

medier på overflater. Redskap til å spre fugemasse er større, egner seg til det 

samme, også gamle isskraper til bil. 

 Målebeger og -skjeer fra medisiner - har målestreker på sidene, lett å få like 

mengder. 

 Tomme trådsneller i ymse størrelser – til å trykke med. 

 Tomme pillebokser – det samme. 

 Maskeringstape – lage mønster på overflaten før påføring av farge. 

 Svamper – både natur- og kunstmateriale – påføre maling på forskjellige måter. 

 

Hilsen Signe Haugen 
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Min første og siste quilt. 
 
Når jeg skal nøste opp hva jeg har opplevd sammen med mine 

lapper, har jeg funnet frem til at mitt aller første arbeid i genren 

må være det lille veggbildet på foto nr 1.  Det daterer seg 

tilbake til ca. 1970, og ble laget på et kurs på bibliotekfilialen 

på Landås. Det kan nok ikke helt kalles 

et quilt, for det er ikke vattert, men derimot pent applikert, tror 

jeg det kan kalles. Mønsteret fant jeg på et Twist 

sjokoladepapir, og det lyse stoffet rundt “arabervinduet” er 

rester fra en kjole som min mor sydde da jeg skulle på 

kadettball som 18-åring. Med slike minner får det fortsatt 

henge på veggen! 

 

Mitt aller første møte med noe som kan kalles lappeteknikk ble sekskantene. Min mor sydde 

noen som skulle bli et bilde, inspirert av en oppskrift i Hjemmet sånn ca. 1980. Det ble aldri noen 

suksess og heller ikke noe ferdig arbeid så vidt jeg husker. Ikke lenge etter døde min mor, og med 

henne både oppmuntring og inspirasjon. Men i 1982 flyttet jeg med familie til Durban i Sør-Afrika 

og i det året vi bodde der ble det lappesying på 

Sjømannskirken. Vi var fire den gang unge damer som 

ble grepet av lappebasillen.  

 

Mitt morsomste arbeid fra tiden der er den røde og hvite 

tehetten sydd av sekskanter. Hvor stoffene kom fra 

husker jeg ikke, men vi klippet maler fra melkekartonger 

og la stoffet rundt med tape på baksiden! Sydde pent 

sammen for 

hånd fra retten, da som nå. Tehetten er for så vidt vattert, 

og nestet sammen her og der. 

 

Så var det hjem til Norge, og her ble det alvorlige saker! 

Jeg gikk på kurs i Quiltehuset som den gang var på 

Nedre Korskirkealmenning der som Godt Brød er nå. 

 

 

Heidi Scott Minne (Maureens datter) var kjempeflink lærer 

og resultatet ble det blå quiltet på bildet. Slike tepper ble 

kalt sampler quilt fordi hver blokk var en prøve på en ny 

teknikk og mønster. Alt sydd og quiltet for hånd, må jeg be! 

 

Etterhvert ble det mer og mer sying med maskin, 

skjæreutstyr kom på markedet, og plutselig skulle alt gå så 

mye fortere. Lenge var det kun akseptert at quilting skulle 

skje med hånd, ja, vi måtte bare tenke på de amerikanske 

damene som sydde og quiltet kun for hånd mens vognene 

kjempet seg frem over prærien! Jeg er så glad for at alt etter 

hvert er blitt tillatt og alminnelig, og en kan gjøre akkurat 

som en vil med både søm og quilting. 
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Jeg har kjøpt kilometervis med stoff opp 

gjennom årene, men er blitt mer og mer glad i de 

små biter og utnyttelsens kunst, enten det er av 

nye stoffer eller rester fra klær og annet. Jeg har 

fått mange donasjoner og utnyttet mang en liten 

bit. Bare se på bildet av en stolt bamse som 

varmer seg under et lite teppe sydd av små biter 

fra Mariannes bosskurv. Bare for å vise hvilke 

skatter hun kastet!  

 

Opp gjennom årene har jeg hatt kurs i 

forskjellige teknikker, og hatt sysamlinger 

hjemme, på hytte i Jondal og nå i ny leilighet i 

Rosendal.  

Den sosiale delen av lappesømmen er viktig for 

meg, og gode venninner med samme interesse gir 

livet kulør. Bildet av teppet med de små kvadratene i farger og hvitt viser mitt siste arbeid, kjærlig 

sydd sammen en og en i størrelse 2” sammen med min gode og entusiastiske syvenninne Eva. Hun 

har også sitt. To tepper, like men ikke identiske.  

 

Flere arbeider? Mange. Noen er ferdige forlengst, mens andre er kun topper og har sin plass i 

skuffer og skap. Motto for 2014: opp av skuffen, ut i lyset! 

Syglad hilsen fra Anne-Marie B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som neste bidrag til å fortelle om sitt første og siste quilt, utfordrer jeg DEG som 

aldri har skrevet noe til Lappenytt. Ja, akkurat DU som leser dette nå.  

Ta utfordringen! Du skal få en lekker stoffpakke av meg som premie.  

                                                                                         Heia, vis meg at du tør!!!!!  
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Besøk på Quiltekveld i Alstahaug Husflidslag. 
 

På min reise til «Slottet mitt» i februar på Tjøtta, hvor jeg kommer fra, fikk jeg den gleden av å 

være med på en quiltekveld. Quilterne i husflidslaget er aktive og denne kvelden ble det vist frem 

flotte arbeider. Laget har 62 medlemmer og arrangerer kurs og reiser. Medlemmene reiser ofte 

sammen på NQL årsmøter og denne høsten planlegger de å besøke Norsk Quiltefestival.  

På dette møtet ble høstens aktivitetsønsker og planer drøftet. Jeg har tidligere vært på møter og også 

holdt kurs for Alstahaug Husflidslag i Crasy logcabin. 

 

Neste gang jeg er nordpå vil jeg passe på å dra på quiltekveldene om det passer. Skulle forresten 

hilse til alle quiltere i BQL.   

 

Hilsen Ragna Langlo 
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Nålepute av sekskanter v/Turid Uren 
 

 

 
 

  

Legg de to sidene merket med rødt mot 

hverandre, rette mot rette og sy sammen med 

små sting. Gjenta for alle sidene. 

Bilde 2 

Når alle sidene er sydd sammen ser det slik ut. 

Bilde 3 

 

Begynn å sy fast «lokket», og for hver gang du er 

ferdig med en side fjerner du papiret i den siden. 

Ikke fjern papirmalen i lokket ennå!  

Når du har sydd lokket fast langs fire sider, 

fjerner du papirmalene i de siste sidedelene og 

bunnen (kan beholdes) og vrenger alt, så rettsiden 

kommer ut. Bilde 4 

Nå skal det stappe godt med vatt eller annen 

fyllmasse inni nåleputen. Når du er ferdig syr du 

igjen side 5, «pirker ut» papiret og syr igjen side 6. 

Bilde 5 

Det var det hele.  

En koselig nålepute!    

Størrelsen på sekskantene er 1 inch. 

Start med å sy en blomst av sekskanter  

+ én ekstra sekskant. Bilde 1 

Bilde 1 

Bilde 2 

Bilde 3 

Bilde 4 Bilde 5 
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Samarbeid om Kultur og Quilt 

 
Bergen Quiltelag har lenge vært på utkikk etter mulige tiltak for 

å rekruttere nye medlemmer, noe som har vist seg ikke å være 

så enkelt. 

 

For en tid tilbake kom Maria (Lie-Matthiesen) fra styret opp 

med en idé. Som tidligere lærer og med kontakter i Bergenhus 

og Årstad Kulturkontor hadde hun sjekket litt om hvordan de 

stilte seg til å holde quiltekurs for kvinner, bl.a. fra 

innvandrermiljøene. 

 

Kulturkontoret ønsket aktiviteter på Ny-Krohnborg skole og var 

veldig positive til dette tiltaket. Maria la forslaget frem på et 

medlemsmøte, og alle syntes det var en flott idé som absolutt 

måtte prøves ut. Maria tok på seg å koordinere og tilrettelegge, 

og holdt oss informert underveis. Kurset skulle ha en lav terskel 

og være et tilbud til å lære litt enkel søm og quilting. 

 

Maria hadde en stor jobb i forkant av kurset da hun 

sydde modeller, to par grytekluter i forskjellige 

teknikker, og laget materialpakker. Modellene hentet 

hun fra Dorthe Jollmanns bok «Nostalgisk 

Patchwork». Kurset skulle gå over 6 ganger á 1,5 

timer.  

 

Kulturkontoret laget en flott annonse og betalte for 

annonseringen samt at de stilte lokaler gratis til 

disposisjon. Utgiftene til innkjøp av materialer og 

utstyr har vært et spleiselag mellom BQL og 

Kulturkontoret 

 BQL bidro også med kursleder  

(Maria) og to assistenter fra BQL pr. kurskveld.  

 

Margun (Vatshelle) og undertegnede ble invitert til 

siste kursdagen for å hilse på deltagerne og se hva 

de hadde drevet med. Det var godt med utstyr i 

lokalene, bl.a. symaskiner til alle, strykejern og  

strykebrett, samt bord som kunne heves og senkes 

og egnet seg utmerket som skjærebord. I tillegg 

var det god plass til symaskinene. 

 

Det har vært 7 deltagere på kurset, kvinner fra flere 

nasjoner og i forskjellig alder. De startet ut med 

forskjellig erfaring og sømkunnskaper, men alle ga 

uttrykk for at de har likt seg veldig godt på kurset.  

 

Nå har Maria invitert alle deltagerne fra kurset til å være med på mai-møtet i BQL, og vi ønsker 

dem velkommen! 

 

 

Ferdige grytekluter 

Deltagere siste dagen 
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Det er spesielt én av deltagerne jeg vil fortelle litt om: 

 

Hun heter Marlene og er 12 år. Hun gikk tidlig til 

mormoren og sa at hun hadde slik lyst til å lære å 

sy. Til bursdagen kjøpte mormor symaskin til 

henne, og på loppemarkeder var mormor og 

kjøpte stoffer. Da de så annonsen om dette kurset 

meldte både mormor og Marlene seg på, og 

morfar har vært med som sjåfør, og har sittet 

trofast som tilskuer på alle symøtene!  

Da jeg snakket litt nærmere med Marlene fortalte 

hun at hun også driver med kunstløp og har lyst 

til å sy sine egne drakter! En utrolig målrettet 

jente! 

 

Fra Kulturkontoret har BQL v/Maria fått tilbud om å fortsette med flere kurs, og hun spiller derfor 

ballen over til andre i laget som kan tenke seg å jobbe med dette. Hun deler selvfølgelig sine 

erfaringer med en eventuell ny gruppe. Stor applaus til Maria! 

                                                     Hilsen 

                                   Margun (Vatshelle) og Turid (Uren) 
 

  

 

  

Marlene og farmor 

Ivrige kursdeltagere. 2 av del-

tagerne var ikke til stede da vi 

var på besøk. 
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