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Høstteppe designet og sydd av Turid Uren, quiltet av Anne, 
Quiltestallen. Mønster til teppet finnes i Quiltemagasinet nr 5/14 
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Gode quiltevenner.  

 
Så er jeg tilbake i Slottet mitt 

nordpå med kofferten full av stoff 

og mange sy-planer.  Det er utrolig 

hvor mye en tror en kan få gjort på 

noen dager. Familie og venner 

kommer på besøk og da er det bra 

å ha med håndsøm.   

Etter å ha vært på Quiltefestival og 

på Vestlandstreff er jeg overbevist 

om at vår hobby og fritidsinteresse 

er nesten det ”beste i verden”. 

 

BQL skal arrangere Vestlands- 

treffet i 2016. Dette er en fin 

anledning til å inngå samarbeid 

med de andre quiltelagene i 

Bergen – Åsane-, Laksevåg- og 

Arna Quiltelag. Vi ble oppfordret 

til det på morgenmøtet under 

Vestlandstreffet i Florø – der vi 

ble tildelt treffet. Vi ble ønsket 

lykke til. 

Heldigvis har vi papirer og planer 

fra siste gang BQL arrangerte 

Vestlandstreffet, samt mange 

aktive medlemmer som gjerne vil 

bidra til et flott Vestlandstreff i 

2016.  

Høsten er på hell og vinteren 

kommer med juleforberedelser. 

Jeg er sikker på at mange allerede 

nå er i gang med å planlegge eller 

å produsere advent– eller jule” 

ting”. Min erfaring er at jeg alltid 

kommer for sent i gang med alt jeg 

ønsker å lage til jul. Så derfor er 

disse dagene på Slottet mitt nordpå 

kjærkommen.  

 

Syhilsen 

Ragna B Langlo 
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Referat fra møtet 14. oktober 
 

Det var godt oppmøte med 57 til stede. Bikko styrte med sikker hånd. Det var 

ekstra mange dørgevinster.  Takk til glade bidragsytere fra salen!  

Anne Gro Larsen fortalte om sitt Lappeliv i utlendighet. I 1995 ble hun med 

mannen sin til Caracas i Venezuela og bodde der i 8 år. Her utforsket hun 

molateknikken, som Canu indianerne i Panama og Colombia bruker som 

bryststykke i klærne sine. En type omvendt lappeteknikk med sterke farger og 

mye symbolikk. Takk til Anne Gro for et spennende og inspirerende innlegg. Det 

er ekstra kjekt å få innlegg fra en av våre egne. 

 

Etter foredraget presenterte Signe oppgaven til symøtet i november. Vi vil lage 

våre egne navnelapper basert på molateknikken.  

Kurshelgen med Rie Norum i november er ikke fulltegnet. Jeg regner med at flere 

melder seg etter de positive tilbakemeldingene som kom fra de som har vært på 

kurs hos henne. 

Tonje brodering har enda noen plasser på sine kurs i november. 

 

Vi har fått tilbud om å sy til «tepper til glede» hos Tonje brodering ved Kaland. Vi trenger frivillige 

til å stille opp og ta ansvar. Er det en ide å ha en fast tirsdag formiddag i måneden, + en 

lørdagsdugnad et par ganger i året. Det er ikke alle som har fri om formiddagen. 

 

Ella Moe-Nilssen 

 
 
 
Nytt om «Tepper til glede» 

 

Hei alle quiltere! 

 
Nå har vi avtalt tid med Ingunn Finne på Barneklinikken om 

tidspunkt for overlevering av Tepper til Glede.  Det blir tirsdag 

9. desember kl. 12.00 – 13.00. Vi møtes i første etasje i 

fellesmottak, der vil vi bli hentet.  

Jeg håper mange av dere har en fin syhøst. Mange av oss er jo 

opptatt med å lage julepresanger, men håper og at dere har litt 

tid til Tepper til Glede også! 

Om noen av dere har sydd, men ikke har anledning til å 

komme på Barneklinikken, så gi meg et ord så skal jeg se hva jeg kan 

gjøre.  

Send en mail eller ring meg på 984 51 552. Men alle er velkommen til overleveringen! 

 

Quiltehilsen fra  Anne Kari Reutz 

Bluser med Molateknikk 
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Vestlandstreffet 2016 

 
Bergen Quiltelag har fått tildelt Vestlandstreffet i 2016. Dette skjedde på årets Vestlandstreff i Florø 

Vestladstreffet blir arrangert hver høst på ulike steder på Vestlandet – en helg med utstilling, kurs, 

butikker og sosialt fellesskap.   

BQL gleder seg til å ta fatt på forberedelsene til treffet. Heldigvis har styret papirer og referater fra 

forrige Vestlandstreff som BQL arrangerte i 2007. Der finnes mange gode tips og råd når 

arbeidsgrupper skal etableres. Så da håper styret i BQL at mange av medlemmene har lyst å bidra til 

å arrangere et Vestlandstreff vi 

kan være stolte av.  

 

BQL styret 

Ragna B Langlo 
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Min datter er blitt en quilter! 
 

Vi ble oppfordret til å skrive om noe quilterelatert vi 

måtte oppleve i sommer. Jeg tilbrakte nesten hele 

sommeren på hytten i havgapet i Austevoll. Der er 

det ikke mange quiltebutikker! 

 

Men min datter hadde en fantastisk reise med båt fra 

Bergen til New York med mellomlanding på 

Færøyene, Island, Grønnland,og Canada. I Canada 

hadde båten landligge i Halifax. Derfra hadde de 

dagstur blant annet til et lite sted som heter Mahone Bay. Der 

datt hun på en liten 

quiltebutikk med en 

hyggelig innehaver 

som hun kom i prat 

med. Butikken hadde 

en vakker utstilling 

med ferdige quilter 

som var til salgs. Hun solgte også annet håndarbeid som 

stedets damer laget. Butikken hadde quilteutstyr og masse 

duppeditter, men ikke stoffer. Stedet var for lite til at det svarte seg. De som quiltet kjøpte stoffene 

sine på internett. Men ferdige produkter ble kjøpt av turister som det kom mange av.  

 

Else kjøpte blant annet et par votter som var sydd av et 

gammelt strikkeplagg, foret med flees. Men ettersom 

huset hennes er proppet med ting jeg har sydd, ble det 

ikke kjøpt noen quilt! Men det ble pratet om sying, og 

damen utbrøt :”Oh, so you are a quilter”. Else ble 

henrykt, for det hadde ingen kalt henne før. Det er 

ikke så rart, for hun har ikke quiltet før nå i år.  

 

For først nå dette året, når hun fyller 50, ba hun 

meg om lære henne det som har vært min store 

hobby og rekreasjon de siste ti årene. Og da ble 

jeg henrykt! Vi har hatt koselige sykurs på 

syrommet mitt dette året. Vi begynte forsiktig 

med koppeunderlag. Så ble det koppeposer, 

sminkepunger og penal, g hele tiden har vi 

jobbet med et stort quilteteppe som skal ligge i 

baugsengen på båten hennes. Det blir 

”svennestykket” hennes, forhåpentlig ferdig til båtsesongen til våren. Fremdeles har hun mye å 

lære, så vi kan fortsatt ha hyggelige stunder sammen. Mye å se frem til. 

 

Irén A. Serigstad 
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Min første og siste quilt – en reise på nesten 30 år 
Mitt aller første prosjekt var et sengeteppe i log-cabin, det 

laget jeg i 1985 da jeg så et fint teppe i Alt om Håndarbeid. 

Jeg klippet strimler av avlagte klær og andre restestoffer så jeg 

fikk vannblemmer på tommelfingeren, og sydde strimlene på 

et bakgrunnsstoff. Sengeteppet ble bra det syntes jeg, men når 

jeg ser på det i dag, har jeg nok en litt annen oppfatning. Det er 

senere blitt plukket fra hverandre og sydd om til gardiner på 

hytta og henger der fremdeles. (bilde) 

 

Senere fikk jeg tak i den første boka til Grete Gulliksen Moe 

og Kirsten Vistnes, jeg kjøpte skjærematte og rullekniv og da 

ble tilværelsen mye lettere. Jeg lærte å bruke stripesett blant 

annet og prøvde ut noen av deres modeller til sengetepper til 

familien. 

 

 

I 1995 kjøpte jeg boka til Deirdre Amsden om 

Colourwash og da ble jeg hekta!  Jeg lekte meg 

mye med den teknikken, men kjøpte også 

stadig nye bøker fra USA og lærte mange nye 

teknikker. Jeg fikk endel oppdrag fra venner og 

bekjente, jobbet meg gradvis inn i watercolour 

og følte at jeg fant min egen stil der.  

 

 

 

 

I denne tiden laget jeg blant annet en serie med 

fuglebilder, og det siste av disse var «Northern Sunset» 

som var med i finalen på Quilt Expo i Haag i 2004. 

(bilde). 

Siden har det blitt stadig mer applikasjon og 

tredimensjonalitet i det jeg lager, både i abstrakt og 

naturalistisk stil. Jeg farger stoffer og tråd som jeg 

bruker i bildene mine, og mange andre effekter har jeg 

også prøvd. Et av de senere arbeidene mine er «Fossen 

i Berget det Blå» (bilde).  

Jeg liker konkurranser, og har vært med i ganske 

mange, det har gitt meg en del nyttige erfaringer.  

Det aller siste jeg har laget, vant 2. premie i NQFs 

konkurranse i år, det er beskrevet og avbildet i 

Lappenytt nr. 181. 

Jeg utfordrer Maria Lie-Mathiessen. 

 

Signe Haugen 
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Minner om konkurransen i desember.  
Dette er en konkurranse for medlemmene i BQL. 

Arbeidene leveres inn på desembermøtet og vinneren blir 

avgjort ved avstemming mellom de fremmøtte på samme 

møte.  

Tema: «Inspirasjon fra Prøysen»,  

fri teknikk, størrelse A4 (21 x 30 cm)  
For de som mangler inspirasjon er her litt av det Alf 

Prøysen har laget. Han har laget uendelig masse fin 

musikk og musikkteater. Mer informasjon til å bli 

inspirert av finner du ved å gå inn på internett og søke på Alf Prøysen.  

 

  

 

 

 

 

  

Andre stikkord kan være: 

- Slipsteinsvalsen 

- Æille har et syskenbån på Gjøvik 

- Æille så nær som a Ingebjørg 

- Så seile vi på Mjøsa 

- Tango for to 

- Lille måltrost 

- Du skal få en dag i mårå 

- Jørgen Hattemaker 

- Musevisa 

- Julekveldsvise 
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http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://cdon.no/b%C3%B8ker/pr%C3%B8ysen,_alf/sommer_med_pr%C3%B8ysen-8017234&ei=IKxGVP2fNqS8ygPfwYL4Ag&psig=AFQjCNGoqUCcAyEzOFSYmcF5SPxYF7F1dg&ust=1414004129068468
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VESTLANDSTREFFET 2014 
 

Syklubben vår har vært på Vestlandstreffet to år på rad, så nå har vi lov å kalle det en tradisjon. Vi 

er fire stykker som syr sammen: Immen, Mette-Lise, Anna og Anita. 

I år var Vestlandstreffet i Florø. Vi reiste i to biler, for å være sikker på at vi skulle ha med oss alt vi 

trengte (og mye vi ikke trengte). Bikko ble med oss på turen denne gang. 

 

Vi kom til Florø litt før kl 1900, så vi rakk foredraget og quiltesuppen. Det var Kathrine, fra 

Kathrines Quiltestue, og Helle Løvenskiold som holdt et sprudlende inspirasjonsforedrag. De hadde 

med seg masser av tepper og fortalte om og viste forskjellige linjaler (Helle er fullstendig 

«linjalfreak»). Kathrine fortalte at hun satt og ventet på Gardermoen da hun kom tilbake fra USA. 

Hun kunne jo ikke vente helt til neste dag for å få fatt på de nye linjalene....... 

 

 
Lørdag var den store kursdagen for oss. Alt foregikk på den nye ungdomsskolen, der de hadde et 

stort, luftig «glasshus» mellom butikker og kurslokaler. I glasshuset hadde de laget til en flott 

utstilling, og her kunne man også kjøpe seg kaffe og kaker. Utstillingen var imponerende. 
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De hadde utrolig mye flott å vise frem. De hadde alt fra Tilda – dukker til vesker, løpere og store 

tepper. Bredden var veldig stor, når du tenker på hvor få medlemmer de faktisk er i quiltegruppen. 

Dette er tydeligvis en aktiv gjeng. Hadde vi ikke vært quiltedamer fra før, så hadde vi garantert blitt 

det etter å ha sett dette! 

Det var fire butikker der, så vi fikk også døyvet stoffavhengigheten litt. 
 

 

 

 

 
Om kvelden var det festmiddag på samfunnshuset.               

Det var nyyydelig hjortesteik og hjemmelaget 

sjokolade til desserten. Og selvfølgelig god rødvin 

til!  De hadde til og med utstilling ved 

inngangspartiet til festsalen. Den het: Seks par 

øyne. Det var seks sy-venninner som tre helger i 

året reiste på sy-weekend sammen. De sydde hver 

sin variant av et mønster som var avtalt på forhånd, 

og et av resultatene kan dere se her. 

 

Vi ble underholdt av et lokalt kor og etterpå var det 

åresalg ved bordene. Masse flotte gevinster. 

 

 

Søndag kunne noen av oss sove litt lenge, mens 

kursene begynte kl 0900. På slutten av dagen var 

det «vis og fortell» fra de forskjellige kursene. Det 

var morsomt å se hva de andre hadde lært. Vi avsluttet med hovedlotteriet, der det var en 

imponerende mengde gevinster. En del hadde de sydd selv. Vi møtte mange kjente, også fra Bergen. 

Til neste år skal det være i Nordfjordeid. Og det kan absolutt anbefales å ta en slik fri-helg! 

 

Om to år skal vi arrangere Vestlandstreff her i Bergen, og vi har virkelig noe å glede oss til. 

Håper at mange kan være med og lage til et like flott treff som de hadde i Florø. 

 

Hilsen Anna & Anita 
  

http://gallery.yopriceville.com/var/albums/Free-Clipart-Pictures/Fall-PNG/Transparent_Autumn_Border_PNG_Clipart.png?m=1409318569
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NEW YORK – NEW YORK!!  

Endelig tilbake i New York, og det kjentes like godt som jeg hadde forventet! Helt siden jeg var der 

for tre år siden har jeg lengtet etter en ny tur, og nå ble det endelig til virkelighet. Hele 11 dager fikk 

jeg tilbringe i denne utrolig spennende byen, og det var ikke én dag for lenge. Vi la inn en dagstur 

med buss til Washington så vi fikk sett de store minnesmerkene og The White House, selvfølgelig, 

men ellers var det mer enn nok å ta seg til på Manhattan, Brooklyn og New Jersey. 

 

Vi hadde bestemt oss for at vi ikke skulle stresse siden vi hadde så mange dager, og la stort sett opp 

til én ting vi skulle gjøre hver dag, og ta resten av dagen på sparket. Vi ble noen kløppere på å ta oss 

frem med subway’en, og brukte kart og orienterte oss før vi startet dagen. 

 

Noe av det første vi gjorde denne gangen var å 

finne frem til den kjente quiltebutikken The City 

Quilter. Den ligger på 133W 25th Street, og etter å 

ha orientert oss med bykart og subway-kart, var vi 

klare for første utfart! Hadde sjekket litt på nettet 

før jeg reiste, og det var spennende som alltid å 

komme til en ny quiltebutikk. Man skulle jo tro at 

på et så tett befolket sted som Manhattan skulle det 

være mange quiltebutikker, men slik var det ikke. Det var visstnok én annen butikk, men vi klarte 

oss med The City Quilter, og gjorde ingen forsøk på å finne ut mer om dette. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butikken var stor og flott, men ikke mer spennende enn mange av 

våre quiltebutikker i Norge. De hadde et stort utvalg av stoffer og 

tilbehør, for ikke å snakke om bøker og ferdige «kits». Jeg hadde 

håpet på at jeg kanskje kunne delta på et lite kurs mens jeg var det, 

spesielt hadde jeg sett at de holdt kurs i å lage paraplyer, men det 

passet ikke med datoene for vårt besøk. Det får bli en annen gang!! 

 

Det var en butikk med masse aktiviteter og kunder kom og gikk hele tiden. Betjeningen var veldig 

hyggelig og man fikk fred til å gå omkring, men også hjelp hvis man ønsket det. Masse flotte tepper 

på veggen, og det var lett å la seg friste, som jo var meningen. Mitt problem er at det er vanskelig å 

vite hva man skal kjøpe slik på sparket. Derfor la vi inn et nytt besøk noen dager senere, etter at 

førsteinntrykket var fordøyd og da gikk det bedre (med handlingen)!  
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Det som er ganske spennende med denne butikken er at de selger 

stoffer av eget design, og det måtte jeg jo ha med meg litt av. 

Denne gangen var temaet New York (i alle tenkelige utgaver), 

mens de tidligere har hatt stoffer med motiver fra Grand Central 

Station som var 100 år i fjor.    

 

Stoffene har jo en litt annen pris enn den vi er vant til her i Norge, de fleste lå på 11-12 dollar/yard.  

 

MEN det finnes jo alternative stoffbutikker også, og en av dem lå 

på enden av gaten der quiltebutikken lå. Bare tilfeldig at vi så den! 

Det finnes visst mange av det slaget i dette området (hadde jeg lest 

om), og det var morsomt å få oppleve det også. Dette var butikker 

med stoffer fra gulv til tak (bokstavelig), og helt umulig å finne 

frem på egen hånd. 

Betjeningen var det helt motsatte av i 

The City Quilter, altså ikke spesielt 

vennlige eller serviceinnstilt. Langt 

oppe under taket hadde de en del 

batikkstoffer som jeg ønsket å se på 

(8 dollar/yard), og da ble det å peke 

på det jeg kunne tenke meg og så ble 

de hentet ned med en lang stokk. Det 

var jo litt vittig, og det ble noen yard 

av det. Nå må jeg finne et prosjekt der jeg skal bruke batikk! 

 

 

 

 

Ellers var det mye spennende å se hele 

tiden. Vi fant stadig nye «kjente» 

bydeler som vi hadde lest om og hørt 

om. Et av dem var The Garment 

District, som var der det ble produsert 

klær og «fashion», og der de kjente 

motehusene fremdeles holder til.  

 

Dette er bare en liten del av alt det 

spennende jeg opplevde på denne 

turen! 

Og etterpå besøkte vi Vebjørn Sand i Galleri Sand, men det er en annen historie! 

  
Hilsen Turid Uren 
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