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Dette er Signe Haugens bidrag til NQFs 
konkurranse ”Norske tradisjoner”. Teppet har fått 

tittelen ”Vinterveden er i hus”. Det er designet, 
sydd og quiltet av Signe og måler 72 x 141 cm 
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Leder  

 
En ny styreperiode er startet.  

Styremedlemmer er gått ut av 

BQL sitt styre og nye er kommet 

til. Som leder av styret vil jeg 

takk de  ”gamle” 

styremedlemmene for godt 

arbeide og flott innsats. Samtidig 

vil jeg ønske de nye 

styremedlemmene velkommen. 

Jeg ser frem til et aktivt BQL år 

bl.a. med planlegging av 

Vestlandstreffet i 2016. Vi drar 

jo dette sammen alle BQL 

medlemmene og spesielt takk til 

de som allerede er med i ulike 

utvalg.  

Nettopp hjem fra Nyenga i 

Uganda, der noen av 

ungdommene har lært å strikke. 

Jeg sydde strikkeposer av det 

flotte elefantstoffet jeg kjøpte der 

hos en lokal syerske. Disse 

posene ble gitt til ”odel og eie”,  

noe ungdommene satte stor pris 

på. Det å eie noe helt privat er 

ikke en ”hverdagslig ting” for 

mange.  Så min fantastske hobby  

og tilhørighet i BQL gir gleder 

også i Nyenga. Dessuten takket 

stiftelsen for bidrag fra BQL i 

forbindelse med at vi fikk bruke 

lokalene på Midttun 

vederlagsfritt til kurs  - mot å gi 

en beløp  til Nyenga. Så takk til 

BQL for dette. 

Da ser jeg frem til et aktivt år i 

BQL. Sammen er vi sterke heter 

det og styret er glad for alle tips 

til aktiviteter og ikke minst 

ønsker vi alle medlemmene 

velkommen på medlemsmøter. 

 

Ragna B Langlo 
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Neste møte: 

 tirsdag  

12. mai 2015 

kl. 19:30  

GAMLE 

BRODERIER 
En jeg kjenner fikk i 

oppdrag å «redde» en 

gammel løper i 

hardangersøm. Den var helt 

utslitt, og delvis hullete, 

men noe var i bra stand. 

Hun lagde to puter, med litt 

forskjellig stoffer i hver, og 

de ble riktig fine!! 

 

Anna Synnøva Hundal 
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Referat fra marsmøtet 
 

Det er ikke alltid vi greier å få lokalene 2. tirsdag i måneden. Derfor ble møtet 3. mars. Det er viktig 

at dere følger med og holder dere orientert.  

 

Loppemarkedet var ikke like stort i år som i fjor. Denne gangen var det salget av bøkene fra 

biblioteket som trakk mest oppmerksomhet. Her var det full oppslutning og godt salg. Vi har noen 

bøker igjen, de blir kanskje å finne på loppemarkedet neste år. 

 

Etter kaffepausen kjørte vi i gang med «Quilto». Bikko hadde laget en bunke med QuilteBingo 

brett. Medlemmene fikk kjøpe et brett for kr. 10,-. Det tok ikke lang tid før alle var utsolgt. På 

bordene ble det lagt ut hauger med knapper og Bikko ropte ut kjente quilte-uttrykk som vi måtte 

finne i rett kolonne på brettene våre. Kolonnene var selvfølgelig: Q – U – I – L – T – O. Så la vi ned 

en knapp der det stemte på vårt brett. Det ble 2 omganger med 5 gevinster. Alle vinnerne husket å 

rope Quilto, ikke bingo og fikk gevinstene sine. Dette kan vi godt gjenta! 

 

«Vis og Fortell» hadde som vanlig god oppslutning. Det er alltid like kjekt å se alt medlemmene 

jobber med og høre hvordan det ble til. Og jeg er sikker på at det er flere godbiter blant dere som 

sitter i salen som vi ikke får se. Bare kom med det, her har dere et publikum som vet å verdsette 

arbeidene deres! 

 

Ella Moe-Nilssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen Quiltelag er medlem av Amatørkulturrådet i Bergen. 
 

Mandag 15. mars ble det holdt årsmøte i «Gnisten», et møtelokale i den gamle brannstasjonen på 

Laksevåg. Etter møtet hadde de 2 miniseminarer. Jeg var spesielt interessert i det som gikk på hvordan 

vi kan søke midler i kommunen, med tanke på «Tepper til Glede». Derfor fikk jeg med meg Anne Kari 

Reutz og gikk på møtet. Det var et veldig greit seminar. Eneste ansatte i Amatørkulturrådet Geir Eikenes 

gikk gjennom en del detaljer sammen med en av de som sitter og tar imot søknadene fra klubbene for 

kommunen. Det ble mange spørsmål, en veldig matnyttig og greit opplegg.  

 

Amatørkulturrådet ble startet i 2008. Målet er å bidra til å løfte amatørkulturen og til å nå Bergen 

kommunes visjon i Amatørkulturplanen om at Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive 

kulturby innen 2017. Det høres jo flott ut, men problemet er at kommunen har dårlig råd. Så dårlig råd 

at de ikke vil gi støtte til en person i full stilling i årene fremover.   

 
Ella Moe-Nilssen 
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Presentasjon av nytt styremedlem: Turid Tennebekk Hansen 

 

Jeg har bodd hele mitt liv i Bergensområdet og er nå pensjonist. Jeg er 

gift og har i mange år arbeidet med økonomi i familiebedriften vår 

sammen med min mann. Vi har en sønn og en datter pluss seks 

barnebarn. Om vinteren liker jeg å gå på ski og ellers i året spiller jeg 

litt golf og går på tur både på fjellet og i skog og mark. 

Håndarbeid har alltid interessert meg. Min mor var nok en 

inspirasjonskilde. Hun hadde alltid et arbeid på hånden, enten det var 

broderi, strikking av lusekofter, knytting av tepper osv. Ved hjelp av 

henne sydde jeg mine første kjoler og langbukser. 

 

Det første jeg kjøpte da jeg begynte i jobb var en Singer symaskin, og på et kurs hos Singer i 

Strandgaten lærte jeg å tilpasse mønster, sette i glidelås, ermer osv. 

Siden, da jeg giftet meg og fikk barn, sydde jeg klær både til dem og meg selv. Min mann fikk til og 

med en hjemmesydd fløyelsbukse. 

Ellers har jeg strikket og brodert og sydd bunad både til min datter og meg selv. 

Interessen for quilting startet med et par kurs i Quiltehuset da de holdt til på Nedre 

Korskirkealmenning, men det gikk noen år til før jeg meldte meg inn i Bergen Quiltelag. Da ble 

møtene holdt på Nordås. Så har jeg vært litt til og fra i noen år. Jeg hadde travle dager på jobb så 

tiden til å sy ble minimal. 

 

Nå har jeg vært aktiv de siste årene, har gått på en del kurs og fått masse inspirasjon. 

Jeg gleder meg til å være med i styret i BQL og håper jeg kan gjøre en god jobb. 
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Quilt around the world 
 
Norsk Quilteforbund har sendt oss en invitasjon til å være med på prosjektet: Quilt around the 

world. Arrangørene holder til i München i Tyskland. Overskuddet går til «Leger uten grenser». Det 

koster 25 euro å delta, og da kan du sende inn så mange arbeider du ønsker.  

 

I løpet av 2015 vil det hver uke bli lagt ut et nytt bilde på hjemmesiden 

 www.quilt-around-the-world.com. Bildet skal tolkes, ikke kopieres i en miniatyrquilt som skal 

måle 12’’ x12’’ eller 30cmx30cm. I løpet av 2016 og 2017 planlegger de å lage utstillinger og 

publisere bildene i en katalog. De skal også ha en internasjonal juri som skal plukke ut tre vinnere. 

Underveis vil det bli trukket en del quilterelaterte premier blant deltageren. 

 

Reglene finner dere på nettet på: www.quilt-around-the-world.com/50pictures 

Spørsmål kan sendes til: info@quilt-around-the-world.com   

Alt foregår på engelsk.  

Søstre for Søstre 
 

Eg er Desiree - eigar av Desiree's Lappeteknikk, www.lappeteknikk.no 

Du har kan hende sett på Facebook at eg har sett i gang eit prosjekt for kvinner som kjem til 

krisesenteret. Ideen kom ein kveld eg satt og snakka med svigerinna mi som er daglig leder for 

Bergen Krisesenter. Kvinnene som kjem inn har ofte ingenting og må begynne heilt på skratch. 

 

Prosjektet er at kvinner som syr lappeteknikk syr ei toalettmappe og fyller den med de mest 

nødvendige ting. Desse sender ein til Desiree's Lappeteknikk og eg koordinerer og sender de ut 

til Krisesentre over heile landet. 

Eg har kontakta alle krisesenter i heile landet og til no har 12 krisesenter sagt at de vil være 

med i prosjektet, og det tilsvarer over 700 kvinner. 

Kan dette være en aktivitet for deres quiltelag? Ei toalettmappe er gjerne sydd på ein kveld, og 

den vil glede ei kvinne i ein sårbar situasjon i mange år fremover. 

 

Dersom laget ditt ønsker å være med er det veldig kjekt. Eg kjem til å henvende meg til alle 

quiltelag, og også mange butikker om de vil være med og ta eit løft for våre medsøstre. 

Dersom dere er med - kva må dere gjere? 

Sy så mange toalettmapper dere ønsker. Målene er å finne i Linda Olsen-Ryum sitt mønster 

Punger og Pennal som er å få kjøpt i mange butikker, eller hos meg. Størrelsen på ei ferdig 

mappe er ca 10 ganger 12 ganger 26 cm. De kan gjerne være ulike, men den skal romme 

sjampo, balsam, tannkost, tannkrem, hudkrem, deodorant og intimsåpe. 

 

Dersom dere vil sy toalettmapper og sende uten innhold kan dere betale inn 200 kr pr 

toalettmappe til konto 9801 22 900 55. Da kjøper eg inn det som skal til i mappa. Men, er dere 

mange så går det greit å ha med innhold. Valget med å kunne sette inn penger er gjerne for å 

slippe dyr porto. Samtidig så kan det være ei utfordring å få så mye for 200 kroner, og Spar 

Kjøp Førde er velvillige til å hjelpe meg med dette. 

Toalettmappene sender dere til Desiree's Lappeteknikk, Vadheimsvegen, 6973 Sande 

Eg ville bli veldig glad om dere har lyst til å være med på dette prosjektet. 

 

                                       Beste helsing Desiree 
 

 

Ella Moe-Nilssen 

http://www.quilt-around-the-world.com/
http://www.quilt-around-the-world.com/50pictures
mailto:info@quilt-around-the-world.com
http://www.lappeteknikk.no/
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Min første og siste quilt. 
 

Mitt første møte med lappeteknikk var våren 

1984. Jeg skulle lage to puter, og tegnet opp 

på tykt papir, klippet ut og sydde i vei. Dette 

gikk såpass bra, at jeg gikk løs på et 

sengeteppe i log cabin. Jeg hadde ikke 

skjæreutstyr, så jeg måtte klippe og rive. 

Resultatet ble et sengeteppe uten vatt, og jeg 

var godt fornøyd (bilde 1). Etter dette ble jeg 

spurt om å holde kurs i lappeteknikk i 

Austevoll. Det ble to kurs. Interessen min for 

sying økte, og jeg ble med noen andre damer 

i en quilteklubb i Austevoll. Etter et besøk i 

Bergen Quiltelag ble jeg virkelig bitt av 

”quiltebasillen”.  Siden har det gått slag i 

slag, og mange prosjekt, både store og små, 

er fullført.  

 

Etter hvert er utstyret blitt bedre og mer 

omfattende. Jeg har gått på en del kurs, 

og quilte-miljøet i Austevoll er blitt 

veldig bra. Alt dette skaper inspirasjon og 

ekstra glede, og fra blader og bøker kan 

jeg hente mange idèer til nye prosjekt. Jeg 

har sydd mye forskjellig.  Enkle og  doble 

sengetepper, slumretepper, veggtepper, 

løpere, duker, puter, vesker, toalettvesker 

og miniquilter er noe av det jeg bruker 

tiden på. Stort sett maskinquilter jeg det 

jeg lager, men av og til blir det håndsøm.  

Jeg har sydd en del over papir, som for 

eksempel løpere med små sekskanter. Det 

kan være utfordrende, men samtidig er det god avkobling frå hverdagens rutiner (bilde 2). Hjemme 

er det ikke vanskelig å se at quilting er den store hobbyen min (bilde 3). Duker, løpere og tepper er 

overalt. Hvor mange jeg har sydd, har jeg ikke oversikt over. Det meste har jeg beholdt selv, men 

noe blir brukt til presanger. To døtre blir veldig glade når de får noe jeg har laget, og jeg ser at det 

blir flittig brukt.   

 

Noe som gir meg mye glede, er å reise på turer 

rundt i landet og besøke quiltebutikker. Da 

bruker jeg god tid i hver butikk, og lar meg 

inspirere av mønster og stoff, flotte utstillinger 

og samtaler med personalet i butikkene. Når 

jeg kommer hjem fra slike turer, har jeg med 

meg mange nye prosjekt og masse energi til å 

ta fatt på disse. Det blir mange timer på 

syrommet gjennom høsten og vinteren.  
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Min siste quilt er et teppe jeg sydde etter et kurs jeg gikk på i Tønsberg. Det er et håndquiltet teppe 

(bilde 4). Quiltingen gir meg utrolig mye glede, og mange flotte stunder sammen med gode 

venninner som har samme interesse. 

 

Jeg utfordrer Anne Wester til å skrive om sin første og siste quilt. 

 

                Quiltehilsen fra Eli Fjeld 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Lofilteret i vaskemaskinen NB! 

 
Jeg fikk plukke en del stoffrester, og de hadde ligget en stund i en svart sekk. De luktet innestengt, 

og det var en del med sterke farger.  Ergo måtte alt i vaskemaskinen.                                           

Bitene var små, ned mot 8 x 10 cm. Jeg vasket litt i flere omganger. Så kom jeg ned og fikk ikke 

åpnet døren til maskinen.  Den var full i vann.  Jeg åpnet for lofilteret, og skrekk og gru: Masse 

innfiltrede tråder, og hele biter hadde kommet ned i filteret. Heretter blir småting vasket i 

vaskeposer hos meg.  

Noen tepper blir sydd med sårkantene ut mellom rutene, de klippes opp og skal bli frynsete i 

vaskemaskinen.  Nå forstår jeg hvorfor det blir anbefalt å sy teppene inn i et teppetrekk før vask!! 

 

Anna Synnøva Hundal 
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Blokkbytte ferdig! 

Da NQF markerte sitt 25-årsjubileum med årsmøte i Bergen i 2012 ble det bl.a. loddet ut fem sett 

med 24 blokker av ulike tolkninger av oppgaven ‘hus’. Det var mange kjente quiltere blant 

bidragsyterne, og det var et privilegium å få bidra med min versjon av et hus inspirert fra våre år i 

Afrika. En del av gleden var at jeg fortsatt hadde greid å sy, etter operasjon for kreft på hjernen i 

2011. At jeg i tillegg vant siste trekningen var en stor inspirasjon. 

Men jeg ante samtidig at jeg hadde fått et 

problem i fanget. Det er jo en forventning om 

at den som vinner et slikt blokkbytte skal vise 

frem resultatet på neste årsmøte. Arbeidet med 

mine egne hus hadde gitt meg forvarsel om at 

synet ble stadig svakere, som en konsekvens 

av operasjonen, for kreften hadde skadet 

synsnervene. De langsiktige virkningene av 

behandling mot lymfekreft i mitt ene gode øye 

gjorde det etter hvert umulig å sy uten 

omfattende hjelp. Bittert, men dog en så 

uunngåelig konsekvens – men det kunne jo 

gått så uendelig mye verre. 

Derfor tok jeg høsten 2013 med meg 

gevinsten, slik alle blokkene var festet på en 

bakgrunn til et møte i Bergen Quiltelag, for å 

be om hjelp. Det fikk jeg, av min egen 

quiltebee, som jeg har hatt stor glede av og 

hentet mye inspirasjon og oppmuntring fra 

gjennom mange år: Margun Vatshelle, Anne-

Marie Wolff, Iren Serigstad og Ellen 

Ebbesvik. 

 

De har ikke bare hjulpet meg – de har gjort alt, og det er blitt 

så flott! De svarte stripene mellom blokkene fremhever 

fargene i de mange blokkene på en så fin måte! Jeg er så glad 

for fortsatt å kunne se nok til å forstå hvilken jobb de har 

gjort! Samholdet, hjelpen og støtten er en uvurderlig hjelp når 

du møter veggen. 

Kreft er ikke ukjent blant quiltere, heller ikke i min quiltebee. 

Så vi er blitt enige om at teppet skal gis som gevinst til 

Brystkreftforeningen i Bergen sin utlodning høsten 2015. 

Barbara Rastad, Bergen 
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The Spring Knitting & Stitching Show i London 5. -8. mars 2015 

 

Sist helg var jeg i London og fikk da anledning til å besøke 

ovennevnte utstilling. Her ble det vist veldig mange forskjellige 

typer håndarbeid, strikking, hekling, toving, perlearbeid, 

kortlaging, broderi, søm av klær og selvfølgelig quilting som jeg 

var mest interessert i. 

 

Man kunne delta på 

forskjellige kurs og 

det ble holdt diverse 

foredrag. På kursene 

måtte man være 

påmeldt på forhånd, 

men ellers var det 

mye å se uten 

påmelding.  Det var også demonstrasjon av de 

forskjellige håndarbeidsteknikkene. Det var også en 

imponerende flott utstilling av quilter, både tradisjonelle 

og mer kunstneriske. 

 

De hadde også en stand der man kunne sette seg ned og 

sy noen enkle blokker , enten for hånd eller med 

maskin. Disse blokkene skulle senere settes sammen til 

tepper som skulle bli gitt til barn på sykehus, altså slik 

som Tepper til glede. 

 

Det var utrolig inspirerende å se alt som ble laget og 

selvfølgelig måtte jeg også kjøpe med meg en del stoffer 

hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg fikk inntrykk av at dette blir arrangert hvert år, både vår og høst, og jeg kan absolutt anbefale 

dette selv om det ikke var en ren quilteutstilling. 

 

Jeg tok en del bilder, ikke så god kvalitet på bildene, men de gir et lite inntrykk av det hele. 

 

                                                                                          Karen Hella 
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Norsk Quiltetreff med Årsmøte 20.-22.mars 2015 
 

Norsk Quilteforbund, NQF, hadde i år lagt opp til et litt annerledes quiltetreff. 
 

Møtet ble holdt på Sundvollen hotel. Hotellet er en del av De historiske hotell og spisesteder i 

Norge, med imponerende 365 års fartstid. Det har vært i kontinuerlig drift og vedlikehold og ble 

fullrenovert og utvidet for få år siden. Det ligger vakkert til ved Tyrifjorden ved kanten av 

Krokskogen som er en del av Oslomarka.  
 

Kursopplegget var også nytt. Det var lagt opp til 2 grupper à 4 minikurs på 1,5 time. Jeg kom med 

på gruppe A: 1. Clamshell med AnnAKa. 2. Watercolor med Kari Aspenes. 3. Sashiko med Unn 

Stähr Irgens. 4. Oppbygging av tradisjonelle blokker med May Lisbeth Ringsell. Jeg startet med 

Watercolor lørdag formiddag etter årsmøtet. Kurset i Sashiko var en innføring i en japansk 

håndsøm tradisjon eller quilting på japansk. Søndag morgen startet med oppbygging tradisjonelle 

av blokker. Et engasjert foredrag med historisk tilbakeblikk helt til egyptiske gravkammere. Så var 

det å finne veien til Clamshell kurset. Her hadde vi forberedt litt hjemme, og fikk en god innføring i 

en for meg ny teknikk.  

Gruppe B: 1. Crazy Quilt med broderiteknikker med Kristin Eikli. 2. Et par kjente linjalers 

alternativer og muligheter med Inger Lise R Høisveen. 3. Håndsøm over papp med Helle 

Løvenskiold. 4. Riktig nål til riktig tråd på din symaskin med Marit Witzell. 

Det ble litt hektisk med så mange kurs.  

Årsmøtet gikk greit etter planen. Styret har slitt med dårlig økonomi, og har tatt skikkelig grep for 

å bedre den. Det viktigste er omleggingen av bladet som er blitt tatt godt imot av medlemmene. De 

takket også de som har vært så generøse at de deler mønstrene sine med oss vederlagsfritt i bladet. 

NQF hadde egen stand på Quiltefestivalen på Gardermoen med utlodning som de takket dyktige 

medlemmer for bidrag til. Styret har også tatt grep for å redusere kostnadene til styremøtene. Alt 

dette og aktiv medlemsverving har gitt gode resultater. 
 

Quiltelagsforum. Er et fast innslag på treffet. Her samles representanter for hvert enkelt quiltelag 

for å diskutere tiltak for å knytte NQF bedre til medlemmene. Vi får høre hvordan de jobber rundt i 

lagene og kan få tips og ideer til vårt arbeid videre.  
 

Utstillingen. Jeg er alltid like imponert over arbeidene 

som blir presentert på utstillingene. I år var det et 

mangfold av fantasi og spennende håndarbeider som 

presenterte «Norske Tradisjoner». Det er virkelig 

inspirerende! Til neste år blir temaet: «Minneboken», et 

spennende tema med et vell av muligheter. Kanskje noe 

for deg å tenke på! 
 

Foredrag. Det var foredrag både lørdag og søndag. 

Lørdag snakket Merete Ellingsen om «Det vanskelige 

valget» - hva er den beste vatten og det best egnete 

quiltemønster på min quilt? Søndag snakket Eva 

Hveding om «Hvordan stelle best med min beste venn – 

Symaskinen, Over/Coverlock-maskinen».  To veldig 

aktuelle og nyttige temaer. 
 

Butikkene hadde også mange godbiter å by på. De var samlet på et stort rom, et oversiktlig og greit 

lokale å komme seg gjennom.  

I det hele tatt skjer det mye på NQFs Quiltetreff, og jeg rakk ikke å få med meg alt. Men frokostene 

og lunsjene på Sundvollen gikk jeg ikke glipp av. De var fantastisk gode, har sjelden fått så mye 

god mat på et brett, takk for meg! 

 

Publikumsfavoritten! 

Melkeveien av Kirsti Hovland, 106x106 cm 

Ella Moe-Nilssen 
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HJERTER – TEMA MED VARIASJONER – DEL 4 

v/Signe Haugen 

 

I dag skal vi se på midten og sammensyingen. Midtblokken på teppet mitt vises 

nedenfor, og jeg har laget et forslag til som også kan brukes. De blir like store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse blokkene består av 8 x 8 ruter med ferdig str.1,5 in (2in), altså 64 firkanter. Den 

første inneholder 14 ruter av bare bakgrunnsstoff, 14 stk skrådelt rød/bakgrunnsstoff, 

og 36 skrådelt rødt/rødt. Det nye alternativet har 16 ruter bakgrunnsstoff, 16 

rødt/bakgrunnsstoff, og 32 rødt/rødt. Det blir mest spenning og liv i hjertet hvis du 

gjør det slik, men du kan godt bruke hele ruter av forskjellige røde stoffer inni hjertet 

hvis latskapen tar overhånd. 

 

Skrådelte ruter lager du lett med «Tryll-med-trekanter» hvis du bruker det, men du 

lager dem lett med to forskjellige firkantete biter på følgende måte:  

Til ferdig størrelse 1,5 in skjæres de 2,5 in, til ferdig str. 2 in skjæres 3 in. Du legger 

altså til 1in til sømmonn. Dette gjelder kun hvis 

du bruker ¼ in sømmonn. Bruker du bredere 

sømmonn, må du legge til mer. Legg en rute av 

hvert stoff på hverandre, rette mot rette, sett i noen 

nåler. Tegn opp diagonalen på det lyseste stoffet og 

sy med 1/4  in sømmonn på begge sider. Klipp eller 

skjær langs diagonalen, brett ut og press. Så 

renskjærer du bitene til ønsket str., altså 1,5 in (2 

in) pluss 2 sømmonn.  Sett sammen alle bitene til et 

pent, variert hjerte og sy sammen. Hvis du har vært 

nøyaktig, er da midtblokken din 12 in (16 in) i 

firkant pluss de ytterste sømmonnene.  

 

Er den ikke blitt helt disse målene, kompenserer vi lett for dette under 

sammensyingen. 
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