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Riktig godt nytt quilteår!  
 

 
 
 
 

Teppet sydd av medlemmer i Bergen Quiltelag og gitt til  
Lise Strøm-Nilssen, se historien inne i bladet. 
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Leder til Lappenytt i januar 2015 

 

Nå er julen over og vi har begynt 

på et nytt år. Dette blir kanskje et 

godt sy-år for noen eller mange. 

Jeg har nå vært i styret i BQL i 

snart to år og det har vært en 

svært hyggelig tid hvor jeg har 

blitt kjent med mange flotte 

medlemmer. Jeg har lært mye om 

organisasjonen og det har vært 

lærerikt og se hva som skal til for 

å få laget til å fungere.  

Det var fint for oss at vi hadde 

denne sy-helgen hvor 

medlemmene kunne komme og 

sy og noen kunne gå på kurs med 

Rie Norum 

Jeg har hatt et travelt år med 

flytting og oppussing av ny 

leilighet så denne høsten har det 

vært lite søm. 

Etter at jeg var på kursene til Rie 

Norum fikk jeg masse påfyll og 

behovet for å sy ble veldig 

påtrengende.. Jeg synes det var 

veldig inspirerende å se hvordan 

hun komponerte teppene sine. 

Jeg gikk rett hjem og startet noe 

lignende. Nå leter jeg etter 

spesielle stoffer som jeg skal 

bruke til å sy antikke blokker.  

Selv om jeg har sydd i mange 

årer det godt å få ny inspirasjon 

og ny energi i søm-arbeidene 
etter et kurs. Jeg har noen planer 

nå som jeg skal sette ut i livet. 

Jeg ønsker alle en riktig godt nytt 

år og ønske dere får satt noen nye 

syprosjekter ut i livet. Jeg vil 

med dette takke for meg og min 

tid i styret. 

Hilsen Maria Lie-Matthiesen 
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Referat fra julemøtet i desember. 

 

Bikko ledet møtet. Det var en del beskjeder, den viktigste var 

kanskje at marsmøtet er på en annen tirsdag enn den vanlige. Møtet 

er 3.3. ikke 10.3. Da er det loppemarked (suksessen fra i fjor 

gjentas) og Quilto. Quilto er en quiltebingo . Ellers er styret 

veldig takknemlig for forslag til program! En oppfordring gikk til 

oss alle: Selv om mange kjenner hverandre er det fint om vi husker 

på å ha navnelapper på oss på møtene. 

 

Astri oppfordret nok en gang alle til å melde seg inn i Norsk 

Quilteforbund (NQF). Da får du medlemsbladet, som utgis 4 

ganger pr. år. Der er mye kjekt å lese, og i blad nr 3 (kommer i 

juni) er hovedfokus på Vestlandet. De trenger tips om hvem og hva 

de kan skrive om. Frist for dette er 15. april. En annen fordel med å 

være medlem er at man kan delta på årsmøtet og i konkurranser.  

 

Som vanlig på julemøtene var det snitter, og praten gikk livlig rundt bordene.  

  

I Prøysen-konkurransen kom det inn akkurat så mange bidrag at 

den kunne avholdes. Immen vant med nissemor som gynget på 

en stor potet. Gratulerer!  

 

Det ble vist bilder fra overlevering av tepper til Haukeland 

universitetssykehus og hittil har vi levert 1439 tepper. Dette er 

et imponerende antall! Likevel trenger de stadig flere tepper. Vi 

kan søke Kavli-fondet om midler til å dekke utgifter.  

 

Så var det loddtrekning, og mange kunne gå hjem med en 

gevinst eller flere. Til slutt var det vis-og-fortell. Bildene 

ligger som vanlig på nettsidene våre.  

 

Kjersti Stenhjem Lie 
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ET TEPPE FULLT AV HJERTER OG OMTANKE 

 
Tidlig i fjor vår fikk vi høre rykter om at et av medlemmene i 

quiltelaget hadde mistet alt hun eide i en brann. Leiligheten 

var totalskadet og nesten alt av inventar ble ødelagt. Det var 

Lise Strøm-Nilssen, et trofast medlem i quiltelaget gjennom 

mange år, som opplevde denne tragiske hendelsen. Det er 

vanskelig å forestille seg hvordan det må være å miste alt 

man eier, kun stå igjen med det man står og går i. 

 

 Jeg er så heldig å være med i en syklubb som består av 

Mette-Lise Vikne, Anna Synnøva Hundal og Inger Margrethe 

Larsen (Immen). Vi treffes så ofte vi kan, for vi koser oss 

veldig i hverandres selskap og med sytøyet. Vi begynte å 

snakke om Lise og brannen i leiligheten, og funderte på hva 

vi kunne gjøre for å vise at vi brydde oss om henne i en tid 

som sikkert var vanskelig.  

 

Ideen kom nærmest av seg selv. Vi må sy et teppe til Lise!  

Anna ringte sporenstreks til Bikko, som syntes ideen var 

veldig god. Vi satte oss ned og tenkte ut hvordan vi skulle sy 

det. Vi tegnet et design, og bestemte størrelsen på blokkene. 

Alle blokkene skulle ha applikerte hjerter på lys bakgrunn, 

bestemte vi. For et hjerte symboliserer så mye. 

 Alt godt kommer fra hjertet……. 

 

Bikko og de andre i styret fikk i oppdrag å spre ryktet om 

hjerte-teppet til medlemmer i quiltelaget, og på neste møte 

gikk vi og snakket med mange som gjerne ville bidra med 

hjerteblokker. Vi fikk blokker i posten og på møtene, og 

noen bidro med stoffer som ble brukt i mellomverket. Det 

var veldig oppmuntrende å få så mange villige bidragsytere. 

Quiltelaget gav oss vatt og bakstykke. 

Vi bestemte oss for at Lise skulle få teppet på sommermøtet, 

så når alle blokkene var samlet inn (24 totalt) var det bare å 

sette seg ned å sy. Du verden så effektive vi blir når vi har 

litt tidsnød! Vi fordelte 

oppgavene mellom oss og 

sydde, strøk, quiltet og 

kantet teppet etter alle kunstens regler. 

Vi klarte å bli ferdig med teppet bare et par dager før 

sommermøtet. Under hele denne prosessen håpet vi på at ikke 

Lise hadde hørt noen rykter om hva som foregikk, slik at det 

skulle bli en skikkelig overraskelse for henne. Et teppe fullt av 

hjerter og omtanke fra alle i quiltelaget vårt! 

 

Anita Henriksen 
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Til minne om Bente Høgh 
Bente døde 2. desember, 71 år gammel 

Etter mange års sykdom måtte hun gi tapt for kreften. 

Bente var både kreativ og flittig, og behersket de aller 

fleste former for håndarbeid.  Det ble mye strikking, både 

til familie og venner, men også til prosjektet om å strikke 

luer til premature barn i Malawi. 

I mange år var det likevel quiltingen som dominerte. Hun 

var medlem i BQL i mange år, også i styret. Hun sydde 

sammen med venninner. Sammen med Kjersti Oterhals, 

Marianne B. Johannessen og undertegnede hadde vi 

syklubben Knutepunktet. Mange quilt ble produsert, og 

det siste, et stjerneteppe, ble avsluttet rett før hun døde. 

Bente var også flittig i Torsdagsklubben, og kom hver 

uke så lenge hun maktet. Det var en stor sorg for henne 

da hun på slutten av livet ikke hadde krefter til noe 

håndarbeid. 

Vi er mange som vil savne Bente, og tenke på henne med 

vemod. 

På vegne av mange quiltere, 

Anne - Marie Bottolfsen  
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HJERTER – TEMA MED VARIASJONER 

 
Hjerter er en populær quilteblokk, og de kan lages på mange måter og få svært forskjellig utseende 

med små forandringer. Her ser du en liten sampler formet som en medallion-quilt, og fremover 

våren skal jeg vise deg hvordan du kan lage en slik selv. Hjertene rundt kanten tar utgangspunkt i 

modellen som Turid skrev om i Lappenytt nr. 179, det er de samme som Anne-Kari lærte oss på 

juleverkstedet i 2011. Dette prosjektet egner seg godt til å bruke rester, hjertene kan bli spennende 

med bruk av mange forskjellige stoffer. 

Siden jeg alltid jobber i tommer (inch), blir denne serien forklart med slike mål. Du kan regne om 

tommemålene til centimeter ved å gange med 2,54. 

 

NB! Sømmonnet må alltid tas med i beregningen, de som jobber i tommer bruker vanligvis ¼ in, 

mens centimetermenneskene fortrinnsvis bruker 0,75 cm. Uansett hva du bruker, vær konsekvent og 

bruk det samme hele tiden, ellers vil ting lett gå skeis! I denne quilten er det likevel ikke noen krise 

hvis ikke alle blokkene ender opp i helt korrekt størrelse, for det kan vi ordne med bredden på 

innsatsene mellom blokkene. Mer om det senere. 

Jeg har brukt teknikken «hurtighjørner« til det meste under syingen, kuttestørrelsen på 

hjørnefirkanten er slik: Ønsket ferdig størrelse på hjørnet pluss 2 sømmonn. Sying: merk 

diagonalen på den lille firkanten (brett eller tegn). Legg firkanten rette mot rette kant-i-kant i det 

hjørnet som skal kuttes av, og sy langs diagonalen. Kutt så med passende sømmonn og brett 

trekanten ut mot hjørnet.  

Størrelser: I quilten på bildet er de 

kvadratiske blokkene (basisblokkene) 

langs kanten 4 x 4 in ferdig, mens midten 

er 12 x 12 in. Dette gir quilten en ferdig 

størrelse på ca. 27 x 27 in. Jeg har 

utarbeidet en større versjon som vil bli 

ca. 40 in i firkant. Da lager vi 

basisblokkene 6 x 6 in og midten bruker 

større enheter slik at den blir 16 x 16 in.  

Hvis vi ser på skissen i Turids artikkel, 

ser vi at blokken like godt kan sees som 

4 elementer, kvadrater, med en størrelse 

som er ¼-del av hele blokken, dette gir 

mindre sømmer i blokkene. Da er det lett 

å se at vi ved å forandre på enten den 

øverste eller den nederste halvdelen, eller 

begge samtidig, kan få mange nye 

kombinasjoner og størrelser på hjertene. 

Det er også lett å eliminere noen av 

sømmene, hvis det er ønskelig. 

Vi starter med de fire kvadratiske, 

sømmonn på ¼ in er inkludert i målene, 

størrelser i parentes er til den store quilten.  

 

1 – det venstre hjertet over midtblokken: Kutt 4 kvadrater av hjertestoffet eller -stoffene dine, 

størrelse 2,5 in (3,5 in). Kutt 2 like store kvadrater av bunnstoffet, og 4 kvadrater på 1,5 in (2 in) av 

samme stoff. Legge de store bunnbitene på 2 av hjertestoffbitene, og sy langs diagonalen, klipp av 

med passe sømmonn og brett ut (hurtighjørner). 

 

 På de andre 2 hjertebitene syr du to hurtighjørner i to nærliggende hjørner. Sy så de 4 bitene 

sammen til et hjerte. 
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2 og 3 – det høyre hjertet over, og det venstre under midten, disse er bare delt vertikalt: Først lager 

du 2 stripesett som er minst 3 x 10 in (4 x 14 in). Det ene har langsgående striper på ca. 0,5 in ferdig 

bredde, det blir 5-6 strimler kuttet 1 in, eller andre bredder, det er opp til deg. Det andre settet har 

tversgående striper, de kan godt være ulik bredde, litt «scrappy», dette gir liv. Stryk stripesettene 

flate.  Av hvert sett kutter du så 2 biter på 2,5 x 4,5 in. (3,5 x 6,5 in) Kutt bunnbiter som i punkt 1, 

og sy 3 hurtighjørner på hver bit, en stor nede og 2 små oppe. Pass på retningen på bitene, i hjertet 

med langsgående striper har jeg satt bitene slik at stripene er speilvendt om midten. På hjerte 3 har 

jeg passet på at de tverrgående sømmene helst ikke treffer hverandre. De store «hjørnene» må være 

speilvendt, husk det. 

 

4 – nederste høyre kvadratiske hjerte: her eliminerer vi annen søm. Til nederdelen av hjertet kutter 

vi en bit på 2,5 x 4,5 in (3,5 x 6,5). De største kvadratene kuttes som pkt 1 (2,5 x 2,5 in (3,5 x 3,5 

in)), men de små kvadratene til de øverste hjørnene kuttes i 2 forskjellige størrelser: 2 skal være 

som ovenfor, 1,5 in (2 in) men de to siste skal være mindre, nemlig 1 in (1,25 in).  Sy hurtighjørner 

på alle bitene, men de aller minste hjørnebitene skal danne de ytterste hjørnene på hjertets overdel, 

dette gir hjertet en mykere bue. Detaljbilder av disse typer av blokker kan ses på bilde 2, her er også 

en variant som ikke finnes i quilten. 

Jeg har også sydd noen hjerter i samme form på papir, det er en fin måte å få spennende 

fargekombinasjoner, prøv gjerne det isteden! Se bilde 3. 

 
Signe Haugen  
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Hjerte-teppe. 
 

Da min søster ble 40 år ville jeg lage et quilt 

til henne. Hva lager en da, jo hjerter, som 

alltid er like populært.  

Jeg engasjerte hele familien til å designe 

hjerter, så her ble det mange spennende 

hjerter. 

Noen var veldig geometriske av seg, andre 

rundere i formen. 

Hanne (min datter) og jeg sydde hjertene og 

puslet de sammen til et teppe. 

Det ble quiltet og montert.  

Mottakeren ble veldig glad og det henger på 

veggen hennes i stuen. 
 
 

Margunn Vatshelle 
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Min første og siste quilt. 

 
Jeg gikk på Garnes Husflidsskole i 1978/79 på linjen som het Tekstilforming. Der lærte jeg bl.a. å 

sy Log Cabin. Det var på den tungvinte måten, der vi målte opp bredden på remsene med målebånd 

og klippet de med saks. Så sydde vi bitene  på et stykke lerret i rett størrelse til blokken. Den 

gangen brukte jeg kun prøvelappene til lommer på en kittel. 

Jeg ble mormor i 1991. Da tok jeg frem igjen kunnskapene fra 

husflidsskolen og sydde vognteppe i Log Cabin til Eline. Det trodde jeg 

var min første quilt. Men da den ble tatt frem igjen nå, viste det seg at 

quilt var det ikke. Jeg hadde kun topp og bakstykke, ikke noe vatt 

mellom. Det hadde jeg tydeligvis ikke lært 

noe om.  

Så da må jeg til noe senere i 90-tallet. Jeg 

var da blitt lærer på Riple Skule. Der fikk 

jeg en kollega som het Kjerst Haara. Hun 

var medlem av BQL og en ivrig quilter. 

Hun tok initiativ til sykvelder for ansatte og 

foreldre på skolen. Hun lærte meg å sy med 

tre lag. Det første jeg da sydde var en adventstjerne, som jeg fortsatt 

har på et bord i stuen i adventstiden. Men jeg quiltet kun med 

punktquilting for hånd. Jeg har vurdert å ta den igjen og quilte den 

med maskin, men er usikker på om det går. Den er kanskje ikke godt 

nok sydd til å kunne gjøre det etter at lukkekanten er sydd på.  

Jeg ble medlem av BQL i 2004, og har sydd ganske mye etter 

det, men svært lite i Log Cabin. Det første slumreteppet jeg 

sydde var hjerteteppet til mitt eldste barnebarn da hun var i 

konfirmasjonsalder. Hjertene applikerte jeg på for hånd. Jeg 

leverte teppet inn og fikk det maskinquiltet. Jeg vågde ikke å gi 

meg i kast med det 

selv.  

 

Det siste jeg har sydd 

er et slumreteppe i et 

slags halve Log 

Cabin-blokker, satt 

sammen fire og fire 

til en stor blokk. 

Mønsteret fant jeg i 

Quiltemagasinet for 

en tid siden. Jeg 

sydde forresten to 

make tepper fordi det var beregnet så altfor mye stoff. Jeg 

kjøpte kun litt til av to av stoffene, så var det nok til to. 

Det gjør ingen ting, for ett skal til Stavanger til jul, og ett 

skal til Trondheim til en 70-årsdag. Nå quilter jeg teppene 

mine på maskin selv. 

 

Så utfordrer jeg Kjersti Stenhjem Lie til neste blad. 

 

Irén A. Serigstad 
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Overlevering av «Tepper til Glede» til Barneklinikken, Haukeland 
 

Tirsdag formiddag, den 9. desember hadde jeg 

heldigvis bestemt meg for å være med på 

overleveringen av tepper til barneklinikken. 

Jeg kom sammen med Anne Kari Reutz. Vi 

hadde med oss 7 tepper fra Bergen Quiltelag 

og 17 fra Laksevåg. Vel fremme møtte vi Rita 

Johannessen og Marit Hamre fra Arna og 

Grete Torp fra Sotra. Ingunn Finne som er 

rådgiver på Barneklinikken tok i mot oss med 

en kopp kaffe. Helle S. Milde fra Nyfødt- og 

Anne-Jorunn Langeland fra Øyeblikkelig hjelp 

-avdelingen var også til stede. 

Det var noen veldig takknemlige damer som tok imot 68 fargerike, flotte tepper. De fleste kom fra 

Arna, der møtes en gjeng pensjonister hver onsdag formiddag fra 10 til 16.30 med symaskin og syr 

tepper til barneklinikken. Disse damene ser på onsdagen som sin arbeidsdag. 

 

 I Bergen Quiltelag har vi blitt enige om å 

skrive en artikkel til Norsk Quilteblad, og 

Anne Kari benyttet anledningen til å få vite 

litt mer om hvordan teppene blir fordelt og 

tatt imot. 

I prinsippet behandler barneklinikken barn 

fra 0 til 15 år, men barn som trenger videre 

behandling etter fylte 15, blir ofte fulgt opp 

av de samme avdelingene flere år utover 

det. Med andre ord er det både barn og 

ungdommer som kan få et teppe med seg 

hjem. Det er bare 60% av barna som er 

innom sykehuset som blir behandlet på 

barneklinikken. Ofte blir kroniske sykdommer behandlet på spesial avdelinger. for eksempel Hud-, 

Lunge-, Øye og Øre Nese Hals avdelingene har også barn til behandling. Disse avdelingene er også 

blitt oppmerksomme på teppene og kommer i blant med ønsker for sine pasienter, som også får 

tepper i blant.  Teppene gis bare til langtidssyke og kronisk syke barn. Men en sjelden gang har de 

barn inne som har en litt tyngre hverdag enn normalt, da kan et av teppene våre gi fantastisk mye.  

 

Det var sterkt å høre hvor mye det 

betød for de som fikk teppene, og hvor 

heldige pleierne følte seg når de kunne 

lyse opp en ellers ganske tøff hverdag 

for barna. De syntes det var ganske 

utrolig at det var noen helt ukjente som 

samlet seg for å lage disse flotte 

teppene til dem, og at de attpå til kunne 

få de med hjem! Svært mange av disse 

barna er mye frem og tilbake på 

sykehuset, og da har de alltid teppet sitt 

med seg. 
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Det var et utrolig mangfold av fargerike tepper. Hvert enkelt teppe ble pakket ut, beundret og sortert 

etter størrelse i tre bunker. Jeg var mektig imponert over hvor mange flotte tepper det var. Her var 

det et utrolig mangfold av tepper, til både stor og små, gutter og piker. Jeg vil overbringe en varm 

takk fra de ansatte på barneklinikken til alle dere som bruker fritiden deres på å sy tepper som 

virkelig gir glede til mange barn! 

 

Ella Moe-Nilssen 
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