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Styret ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til en ny 
høstsesong! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Teppet er sydd av Margun Vatshelle (se side 2). 

 

 



Lappenytt nr. 184/2014   ✄  Side 2 

                                                       

                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Leder fra styret. 
 

Jeg skriver dette mens vinden 

blåser ute og vi har nettopp hatt 

høstens første storm.   Men for en 

sommer!  Hagen blomstret tidlig i 

full prakt, og for første gang, på 

jeg vet ikke hvor mange år, måtte  

jeg  vanne rosene.   ‘Seeper’ 

slangen som drypper vann rundt 

røttene var godt inngrodde med 

edderkoppspinn da jeg tok den 

frem.   Flere ganger har jeg ønsket 

litt regn så man kunne sitte inne og 

sy.   

Men høsten kommer, og 

quiltedager med det.   Festival of 

Quilts i Birmingham var forrige 

uke, den nye norske 

Quiltefestivalen kommer i 

september. Vi skal ha kurs den 

første helgen i november med Rie 

Norum og muligens en dugnad for 

Tepper til glede.   Og så er det 

lagsmøter og Vis og Fortell.   Mye 

spennende i vente.  

På Festival of Quilts traff jeg 2 

medlemmer som tydelig kjente 

meg, men som jeg ikke kjente 

igjen.  Beklager så mye.   Er det 

ikke rart hvordan man gjenkjenner 

folk mot en viss bakgrunn og ikke 

kjenner dem ‘out of context’?    

Men nå er vi tilbake til normalen 

og gleder oss til å se igjen gamle 

og kanskje nye quiltevenner. 

Vi gleder oss til høsten. 

 

Hilsen 

Christine Andreassen   

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i oktober er  

 

26.september 

2014 
 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 
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Nestleder/materialforvalter 

Randi Hopland tlf 97080875 
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Kasserer/medlemsansvarlig 
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Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 
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Neste møte: 

 tirsdag  

14.oktober 

kl. 19:30  

 
Anne Gro Larsen vil 

fortelle om sitt 

quilteliv i utlendighet 

Teppet på forsiden: 

Mønster fra Sue Daley. 

Det heter Mrs Hartigans 

Stash. 

Det er håndsydd, EEP og 

applikasjon. 

Quiltet av Merete Ellingsen. 

Gave til min eldste sønn 

som giftet seg i juli. 

Margun Vatshelle 
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Referat fra sommermøtet 10. juni 
 

Tradisjonen tro var det kurvfest og loddsalg. Medlemmene stilte med masse deilig mat, og styret 

hadde handlet mange flotte og greie gevinster, skikkelig snop for quiltedamer. Høstens program ble 

presentert. Når dere får bladet har vi allerede startet opp med stand på åpent hus den 31.august på 

Fana Kulturhus. Jeg fikk endelig slippe til med bilder og referat fra Norsk quiltetreff med årsmøte 

som var i Kristiansand i mars. Hvert år utlyses det en konkurranse til årsmøtet. Neste års 

konkurranse har «Norske tradisjoner» som tema.  

Velkommen til ny og aktiv høst med Quiltelaget. 

Ella Moe-Nilssen 

 
 
Sy-dager i Øygarden 26.-28. juni. 

For andre år på rad inviterte Janne Torsvik quiltedamer til sy-

dager i Sion Øygardens lokaler på Tjeldstø. Vi var ca 20 damer 

som møttes. De fleste var med i fjor, men det var også noen 

nye. Vi leide hvert vårt bord, og vi kunne sitte og sy fra klokken 

10.00 til 21.00. De fleste av oss nyttet tiden godt og sydde hele 

denne perioden(!), alle tre dagene…  Alle hadde med egne 

prosjekter vi sydde på, de fleste med maskin. Noen var innom 

en dag eller to, men det var også en god gjeng som sydde i tre 

dager. Med Spar-butikk i 1. etasje led vi ikke nød når det kom til mat og drikke, heller. De hadde til 

og med en disk med varm mat.  

 

Det ble sydd alt fra små punger og vesker til store tepper, og alle 

både inspirerte og fikk inspirasjon. Vi kunne hjelpe hverandre, 

heie på hverandre, le sammen og snakke alvorlig sammen.  

 

Det å kunne begynne ferien med tre dager ved symaskinen og 

koselige damer er bare helt perfekt. Det er balsam for sjelen. 

Tusen takk til Janne for at du drar i gang dette! Jeg gleder meg 

allerede til neste år, og jeg vet at jeg ikke er den eneste…   

 

Kjersti Stenhjem Lie  
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Aktivitets og møteplan høsten2014 
 

9. september 
Butikkenes dag 

Quiltebutikkene kommer. De har med seg nyheter for høsten og vil presentere sine 

program. Ny inspirasjon for en innholdsrik og kreativ høst. 

14. oktober 
Foredrag ved Anne Gro Larsen. 

Hun forteller om sine erfaringer fra «et lappeliv i utlendighet».  

1-2 november 

Åpen syhelg med kurs. 

Rie Norum kommer. Hun kan ta opptil 20 elever på kurset. 

Sykafé og flere små workshops 

Sett av datoen, mer informasjon kommer! 

11. november 
Symøte, med gode tips. Alle er velkommen til å presentere noen gode handletips 

og praktiske tips. 

9. desember Julemøte med snitter, konkurranse og lotteri 
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På reisefot til Belfast 
Som mange andre quiltere som skal ut på reise, googler jeg etter quiltebutikker i den byen jeg skal 

til. Belfast var mitt reisemål. Jeg googlet og fant flere, men ble anbefalt Quilters Quest. 

www.quiltersquest.co.uk. 

Jeg tok en taxi dit og ble mottatt med en utrolig entusiasme. ”From Norway! Have you seen the 

newest fabric  - it is from Downtown Abby?  Here is a quilt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne fredagen var det quiltekafe. Mange 

ivrige damer var til stede, den eldste på 93 år.  

Praten gikk lett mellom oss. Jeg fortalte om 

BQL og hva vi gjorde.  

 

   

 

Quilters Quest er aktiv med kurs, 

quiltekafe og sitt lille nyhetsbrev.  

 

Bikko (Ragna Langlo) 
 
  

http://www.quiltersquest.co.uk/
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Min første og siste Quilt 

 
En gang tidlig på syttitallet var jeg i København og gikk og kikket i butikkvinduer på Strøget. Den 

gang var det mange fine håndarbeidsbutikker der som Clara Wæver, Eva Rosenstand og 

Håndarbejdets Fremme.  I den siste fant jeg noe spennende: utstansede sekskanter i papp og en liten 

brosjyre som viste hvordan man kunne lage rosetter og sette disse sammen til et teppe.  

 

Jeg var helt elektrisk, dette måtte jeg prøve!  Stoff i store mengder hadde jeg ikke, jeg brukte 

babyflanell etter søm av pysjamaser til mine to små, de var den gang et par år.  

 

Jeg må innrømme at det gikk treigt 

med sekskantene.  Jeg hadde hendene 

full av småbarn, sytiden gikk til søm 

av klær både til meg og resten av 

familien, og barna vokste fra mitt 

uferdige teppe.  Jeg tok en beslutning, 

siden mine barn ikke lenger kunne 

bruke babyteppet,  skulle den første av 

mine søstre som fikk et barn til få det 

til vognteppe.  Det ble min yngste 

søster som i 1984 fikk en gutt og han 

fikk sekskant teppet til vognen sin. 

 

 

 

 

For tre år siden fikk min søster sitt første 

barnebarn og quilten dukket opp igjen som 

krabbeteppe hjemme hos henne.  Jeg må si det var 

vemodig å se det igjen. 

Tiden gikk og så, det må ha vært i 1988, 

annonserte den lokale stoffbutikken med kurs i 

lappeteknikk. Jeg var snau med å melde meg på.  

På dette kurset sydde vi en sampler etter 

amerikansk metode for hånd og den ble 

selvfølgelig håndquiltet. 

Da jeg tok denne quilten frem igjen for å 

fotografere den ble jeg sjokkert.  Den er så falmet! 

Jeg trodde ikke mine egne øyne.  Den har aldri 

vært brukt, har lagt sammenbrettet og ikke vært 

utsatt for dagslys og allikevel...... Det er spesielt 

det lyseblå som har mistet fargen.  Hele kanten rundt og i alle brettene er fargen borte.  O skrekk og 

gru.  Falming av stoff er ikke ukjent, men det pleier ofte være sterke farger og dette er lyseblått! Jeg 

håper virkelig at våre dagers quiltestoffer er av bedre kvalitet enn stoffene fra åttitallet. 
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Men så gikk det slag i slag.  Jeg meldte meg inn i Norsk 

Quilteforbund og deretter fant jeg fram til Quiltehuset og 

Bergen Quiltelag.  Det skjedde mye på den tiden.  

Grethe Gulliksen Moe og Kirsten Vistnes utga sin første 

bok om Lappeteknikk og jeg fikk etter hvert både matte 

og skjærekniv.  Men det er en annen historie. 

 

Det mønsteret som jeg har brukt i flest tepper etter hvert, 

som har vært lett å ta til når jeg trenge en gave til en 

spesiell anledning, er Log Cabin. Og det siste ferdigstilte 

teppet som jeg har sydd er nettopp i Log Cabin og dette 

er også et babyteppe.  Familiens sist ankomne medlem 

skulle ha navnedag 1. juni i år og siden det er en jente 

ble det teppe i rosa.  

 

Jeg sender stafettpinnen videre til Alfhild Kippersund 

Med quiltehilsen 
 
Thordis Tønnevold Davidsen  

 

 

 

Festival of Quilts 2014 
 

Jeg hadde ikke planlagt å reise til Festival of Quilts i år, 

men når min engelske kusine, Joan, ringte og sa hun 

hadde fått billetter av sitt lag, og i tillegg at min lille 

quilt var valgt til å være en av Norges bidrag til EQAs 

utstilling, var det vanskelig å motstå.  Joan og jeg har 

snakket flere ganger om en slik tur.   

Flyturen gikk over Amsterdam og det var klart på flyet 

fra Amsterdam til Birmingham at her var quiltedamer i 

bevegelse. Flyet var fult av quiltere i alle former, farge 

og nasjonalitet – selv om det virket som om de norske 

var i mindretall. 

Hotellet var ikke mitt valg, og jeg skal ikke si mer om 

det bortsett fra at det var ikke å anbefale.  Det var en 

betongkloss i et industri område og alle naboer var 

lagerbygg av enkel Lego kloss type.   Fordelen var at 

det bare var 15 minutter å gå til NEC og enda mindre til holdeplass for en shuttlebus fra stasjonen. 

Det er lurt å sjekke om hoteller i NEC området har shuttlebus forbindelser.   De fleste hotellkjeder 

har hoteller i området, og det er bra, da NEC ligger langt utenfor Birmingham sentrum.   

NEC (National Exhibition Center) er et enormt.    

Hall 6 og 7 var vårt mål.  Katalogen var utstyrt med et løst kart over utstillingsområder og butikker 

– 300 butikker.   Jeg trodde jeg var en innbitt quiltebutikk shopper, men damen Joan delte rom med 

hadde 5 A4 sider med tett skrevet handelsliste og det var notert hvilke butikker det skulle handles 

fra. Kaffe pausen før man gikk inn i hallen ble brukt til å merke av på kartet hvor de butikken var 

og ruten rundt de.  Rund oss satt flere fra samme quiltelag som hadde kommet med buss og gjorde 

det samme.  Artig å bli presenter for disse damer som ‘Min kusine fra Scotland – hun har en quilt på 

utstilling!’ 
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Og man skal ikke nekte at man får en spesiell kick når helt fremmed folk peker på din lille quilt og 

si: ‘Oh I like that one, It’s lovely!’.  Og til å bli gratulert når en stolt kusine roper ‘She made it.’ 

EQA quiltene var arrangert i grupper på 16, med hvert lands bidrag samlet. Og de norske teppene 

var veldig bra. Min egen favoritt var en fra Italia, med høst som tema, som jeg studert lenge for å se 

om det var foto på stoff eller om det var malt, for deler av 

landskapet var applikert og brodert.  (Se bilde). 

Artig er det og å bli gjenkjent av en butikkeier (fra Scotland) og 

hilst med klem før man går løs på butikkene. For selv om jeg 

hadde tenkt å se utstillingene først, blir man lett påvirket av det 

handelsivrige reisefølget. Vi delte oss med beskjed om å møte 

for lunsj, (disse organiserte engelskdamer hadde matpakker med 

seg, også til meg, med hjemmelaget pai og kake). Stoff, linjaler 

og annet småtteri havnet fort i trillebagen.  

Jeg klart å ta en tur rundt utstillingen etter lunsj, men bestemte 

meg for  å utsette fotografering til dag 2 slik at hendene var fri 

til å holde kamera. 

Og det klarte jeg å holde meg til, selv om man lett blir distrahert. 

Utstillinger og butikkene er godt blandet sammen, så man må 

konsentrer om man bare skal se på tepper og ikke handle.   Men 

når teppene ikke helt fenger, blir man lett fristet. Det er ingen tvil 

at det er kommersielt og ikke kunst som dominerer.    

 

Om utstillingen vil jeg si at jeg var faktisk litt skuffet.  Det var 

selvfølgelig noen flotte tepper, men mitt inntrykk, og mine 

engelsk venninner var enige, var at det var færre tepper enn i fjor 

og at generelt de manglet det ”WOW! Faktor”.  Kvalitetsnivået 

var ikke det  man forventer på en så stor utstilling. 

Vi hørte flere kommentar rundt oss, og kom i flere diskusjoner 

(en gang med en dommer som Joan kjente) at folk var overrasket 

over at quilts med så dårlig sømteknikk var utstilte. Det var flere 

teppe som bar preg av å ha blitt sydd sammen i full 

fart for å nå utstillingen. Jeg synes at mange hang 

dårlig og ujevnt som om de var ikke quiltet nok til å 

holde stoffet på plass.   EQAs utstilling var faktisk en 

av de flotteste både kunstnerisk og syteknisk. På en så 

stor utstilling har jeg er forventning av å bli inspirert 

av det artistiske og å kunne spørre: ‘Hvordan gjorde 

hun det?’ om det tekniske.  Det savnet jeg.  

Og for først gang når jeg har vært på en slik utstilling, 

var det mulig å fotografere uten hoder og armer i 

veien eller å måtte vente for at folk skal flytte seg.  Og 

jeg var ikke den eneste som synes det var mye plass. 

Butikkeieren fra ‘Lady Sew and Sew’ mente at det var færre folk og enda verre, at de kjøpt mindre!   

(Ikke at jeg kunne se fra de store poser til folk!)    

Men tross det dårlige hotell, og litt skuffende utstilling det var en herlig tur i godt selskap. Det var 

også interessant å høre hvordan det er med quilting i England. De forteller om lite rekruttering, at 

quiltere er godt voksne damer, at de unge ikke lærer å sy på skolene, at butikkene uten internettsalg 

legges ned, at mens de ‘hard core’ holder på anyway, er det noe laber interesse i lagene for kurs.  

Summa sumarum at quilting i England og Norge er ikke så forskjellig……bortsett fra en ting…. 

…….jeg har aldri i mitt liv sett så mange eldre damer med grå hår og knall rosa striper! 

 

Christine Andreassen 
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SYGLEDE  KJENNER  INGEN  ALDER 

 

Inger Dekke (mange i Quiltelaget husker nok 

fremdeles henne og de legendariske 

juleverkstedene i  huset på Hop) tror ikke på 

tilfeldigheter, men at noen holder sin hånd over 

oss og lirker til. For hvem kunne vel ane at Inger 

og undertegnede skulle komme til å bo så og si 

hus i hus i Rosendal. 

Inger ble inspirert av syprosjektene jeg laget og 

viste henne, selv om hun sa at hennes sydager nå 

så og si var over. Etter en lengre pause fikk hun 

lyst å sy igjen, og alderen 90+ var så visst ingen 

hindring. 

Inger ryddet og lette i tølene sine og fant diverse 

ufoer som kunne settes sammen til et quilt, og 

dermed var damen i gang. 

Etter halvveis ble det litt stopp i prosjektet som 

skulle bli et teppe til oldebarnet Edvard. Vi tok 

felles grep og fant ut at “allehånde” begrepet 

passet fint, og resultatet ble altså gladteppet som 

du kan se på bildet. Anne i Quiltestallen har 

quiltet det. 

For Inger er nøysomhet og utnyttelse viktige begreper i quiltesying, og “alt” kan og bør brukes. Å 

kaste er et skjellsord! Inger liker tanken på at etterkommerne kan glede seg over håndarbeid som 

hun har laget. Alle barnebarna har fått sitt sengeteppe, håndquiltet og signert med årstall på 

baksiden. 

Seng og gjestesenger i Rosendal har selvsagt også quilt, og i 

skapene er det flere å kunne variere med. 

Inger har en forkjærlighet for de gamle, tradisjonelle 

blokkmønstrene, og i så måte var quiltet til Edvard noe nytt og 

annerledes. Men se nøye på bildet, her er mange gamle mønstre 

sydd inn. 

De andre bildene viser noen av Ingers andre quilt. Værsågod, la 

deg inspirere ! 

Inger hilser masse til alle som husker henne. 

Syglad hilsen 

Anne-Marie B 
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«Istedenfor’’-turen 
Denne våren skulle Nordisk Quiltetreff (NQT) arrangeres i Sarpsborg. Dette var en fin anledning til 

å ta en quilteweekend og få med oss masse inspirasjon, og vi meldte oss på arrangementet, bestilte 

hotell og flybilletter. Etter en tid fikk vi beskjed om at hele arrangementet ble avlyst på grunn av for 

liten påmelding. Arrangement og hotell ble enkelt kansellert, men der sto vi igjen med flybilletter 

tur/retur Oslo! 

Hva skulle vi gjøre med flybillettene? Det billigste var jo å bare glemme utlegget på billettene, men 

samtidig begynte vi å leke med tanken om en tur til Oslo, og heller legge til utgiftene for 

overnatting. Hotell ble bestilt og vi begynte å planlegge hva vi skulle finne på i hovedstaden.  

 

Fredag morgen dro vi fra Flesland, og etter at vi var 

installert på et sentralt beliggende hotell, var vi i 

gang! Formiddagen ble det en tur oppover Karl 

Johan, først med ute-lunsj og så med retning mot 

Frogner og Kathrines Quiltestue.  

Det er en flott butikk å besøke, med et utrolig utvalg 

av stoff, mønster og alt en quilter helt sikkert har 

bruk for. Det ble noen stoff og litt annet som ble 

med oss tilbake denne dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kvelden fikk vi med oss teaterstykket 

”Kjærlighetsbrev” med Toralv Maurstad og 

Karin Simonsen. Flott avslutning på kvelden. 
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Lørdag hadde vi planlagt et besøk til Bærums Verk som 

ligger et stykke utenfor Oslo. Vi fant ut hvilken buss vi 

skulle ta og selv om turen tok en time, var det vel verdt 

turen. Vi tok oss god tid og fikk sett oss rundt på hele 

området. Lappemakeriet ligger i en av de gamle 

arbeiderboligene til Bærums Verk og er en utrolig 

spennende butikk. Anne Kjersti, en av innehaverne møtte 

oss og vi fikk en koselig prat.  

De hadde nettopp hatt jubileum, 19 år, og ga 19 % rabatt 

på alle stoffer, også til oss etternølere. 

 

 

 

Lappemakeriet har en helt annen stil enn Kathrines 

Quiltestue og de utfyller hverandre veldig godt. 

Jammen fant vi noe her også! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdagen ble avsluttet med Teaterbesøk 

”Spelemann på taket” bl.a. med 

Herborg Kråkevik. En flott forestilling 

det også. På vei tilbake til hotellet tok vi 

oss tid til en spasertur på taket av 

Operabygget, så nå har også vi vært 

der!  

 

 

Søndag hadde vi en flott tur i skulpturparken på Ekeberg før vi dro hjemover. Parken er full av 

«dame-skulpturer» og har vært mye 

omtalt i media. Vel verd et besøk.   

 

Dette ble en veldig vellykket helg, 

en «istedenfor-tur», til tross for at 

det ikke var noe NQT arrangement. 

Været var varmt og strålende hele 

helgen!! 

 

 

  

         Hilsen 

Astri (Ese Hole) og 

   Turid (Uren) 

 

    Marilyn Monroe 

   ( Richard Hudson) 

 

Venus de Milo aux tiroirs 

(Salvador Dali) 
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Lappenytt nr. 184/2014   ✄  Side 12 

 


