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Teppet er laget av Ellinor Isaksen. Teppet er bare laget 
etter eget hode men inspirasjonen kom etter et kurs i Log 
Cabin med AnnaKA. Teppet måler 2,25 x 2,25. 
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Leder  

 
En ny styreperiode er startet.  

"Kom mai du skjønne, milde" 

heter det så fint i sangen som vi 

sang på skolen da jeg var barn. 

Ja, etter en regnfull vinter og en 

kald april håper vi nå at vi kan 

nyte våren med sol og litt varme. 

 

For noen år siden kjørte vi 

nordover på Vestlandet akkurat 

på denne tiden. Fjordene lå 

speilblanke, fjellene var 

fremdeles hvitkledde av snø, 

bladene på trærne var i ferd med 

å springe ut og årets første lam 

var å se på gårdene. Et flott syn. 

Vi bor i et vakkert land. 

 

Norge er også et godt land å bo i. 

I vinter var min mann og jeg i 

Mexico, Guatemala, Puerto Rico 

og Colombia. Alle meget fattige 

land hvor damene prøver å selge 

sine håndarbeider til turistene.  

Langt inne i "bushen", i små 

skur, hadde de utsalgene sine. 

Der fant jeg også en sminkepose 

og et brille-etui som var quiltet. 

Nydelig arbeid. Dette måtte jeg 

selvfølgelig kjøpe og ta med 

hjem som et minne. Det var 

faktisk den eneste måten de 

kunne tjene litt penger på. De 

hadde fått minimalt med 

skolegang og arbeid var ikke å få. 

Det gir en noen tanker om hvor 

heldige vi er her i landet. 

  

Som nyvalgt kasserer i Bergen 

Quiltelag ønsker jeg dere alle en 

fin for-sommer med mange 

koselige quilte-timer.  

 

Turid Tennebekk 
Hansen. 
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Neste møte: 

 Tirsdag  

9.juni 2015 

kl. 19:30  
Sommermøte - 

Kurvfest - utlodning 

og uhøytidelig 

konkurranse 

TEPPER TIL GLEDE 

 

Innlevering av tepper blir 

på vårt sommermøte 

tirsdag 9. juni. 

For de av dere som har lyst 

og anledning til å være med 

på levering av tepper på 

Barneklinikken, blir det 

torsdag 11. juni kl. 11.00. 

 

Quiltehilsen fra 

Anne Kari Reutz 
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Referat fra april møtet 
 

På dette møtet skulle vi har sydag. Men da vi kom på møtet, lå det masse innpakningspapir på 

bordene og vi lurte fælt på hva dette skulle bety. Etter at Bikko hadde ønsket oss velkommen fikk vi 

vite at vi skulle lage sommerfugler med papiret. Det var også laget to maler til hver og vi fikk en 

grundig innføring i hvordan dette skulle gjøres, før vi slapp løs. Det ble laget mange fargerike og 

søte sommerfugler, som kan henges på kjøleskapdøren, brukes til bordpynt eller henges til pynt i 

vinduer. 

Anne Kari Reutz informerte om levering av Tepper til glede på juni møtet og hun skulle avtale 

levering til Haukeland sykehus. ( se nærmere omtale på side 2). 

Etter pausen var som vanlig vis og fortell. Her er mange som er flittige og syr både til seg selv og til 

Tepper til glede. 

Astri Ese Hole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vi hadde kurshelgen i november i 

kurslokaler på Midtun, ville eier av 

kurslokalene ikke ha betaling, men 

ønsket at vi heller ga et tilsvarende 

beløp til prosjektet Nyenga (senter for 

utvikling) i Uganda.  

 

Her er et koselig takkekort fra  

Nyenga Stiftelsen, 
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Min første og siste quilt 
 
Min quiltehistorie begynte i Austevoll midt på 90-tallet. Før det hadde jeg kun sett noen sekskanter 

med papir inni som ene søstera mi hadde sydd på u-skolen, og som jeg ikke skjønte vitsen med. De 

lå bare stive og ubrukelige i en skuff. 

Men i Austevoll hadde jeg venninner som introduserte quiltingen for meg. Vi møttes fast, og før jeg 

visste ordet av det var jeg i gang; - med et teppe med nettopp sekskanter sydd over papir. Det var 

virkelig sydd av rester, langt fra alt var kjøpt til formålet. Det ble montert som grandmother´s 

flowergarden med bunn i lerret og med blå bunn i blomsterkanten rundt. Det er gitt vekk, og jeg tror 

det er ute av soga.  

 

Så min første quilt på bildet her blir en løper jeg 

sydde på maskin til mor mi. Kan godt hende den 

ble ferdig før teppet, forresten.  

   

Hele tida etter dette har jeg alltid sydd på noe, 

noenlunde likt fordelt mellom hånd- og 

maskinsøm. Jeg har sydd små duker i 

blomstrete stoffer, tepper til barnebarna da de 

var små og en del mer. Likevel har nok 

produksjonen vært liten, både fordi jeg alltid 

har vært i full jobb, at jeg har holdt på med 

mye annet håndarbeid og at jeg liker prosjekter 

som tar lang tid. De neste bildene er av to små 

veggtepper i terningmønster.  

 
Akkurat nå ligger de på loftet, for jeg har altfor lite veggplass i leiligheta mi. 

 
 
 
 
 
Jeg har lært det meste av quilte - venninner, og det har tatt 

tid. Nå kommer et bilde av en bakside av et teppe som ble 

quiltet før noen hadde lært meg å dra knuten på tråden inn i 

stoffet, så på baksiden er alle knutene synlige. 
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Det lille veggbildet i blått henger i stua mi nå. Egentlig er 

det starten på et sengeteppe, men det ble for mye selv for 

meg. Jeg har klippet ut et sett til som er lagt vekk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mine to siste quilt er til søstrene mine. Det ene er inspirert av et teppe av Kaffe Fassett; det er 

ganske mørkt i bunnen, men har også gode fargeklatter. Det er håndsydd og skal maskinquiltes. Det 

kvir jeg meg til, for det kan jeg ikke ordentlig. Det andre er et resteteppe i masse farger som skal 

håndquiltes. Det er kjekt og foregår nå. 

      

 
 

 
 
 
Framover vil jeg sy i alle mine blomstrete stoff. Det kan bli litt av noen puslespill, for nesten ingen 

av stoffene er kjøpt for å passe sammen. De er valgt ut rett og slett fordi jeg syns de er fine. 

Antakelig vil det passe bra å beholde mye av det selv, er ikke akkurat in i tiden. Har forresten kjøpt 

meg stoffer i fargene til løperen over og skal sy meg et teppe i Amish-mønsteret Ddiamond in a 

square” også.  

  

For meg ligger spenningen og gleden i å se om det jeg holder på med blir fint, om det blir som jeg 

hadde tenkt og om jeg får det til – og det kan variere. 

 

Jeg utfordrer Bjørg Beyer Riisnes 

 
Hilsen Anne Wester 
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Portrett av Bente Larsen. 

 

Navnet mitt er Bente Larsen og jeg er døv. Jeg kommer fra Bergen 

hvor jeg vokste opp med foreldre og en søster som nå bor Solund i 

Sogn og Fjordane. Årsaken til at jeg er døv er at min mor fikk røde 

hunder da hun var gravid med meg.  

 

Jeg har gått på Skådalen døveskole i Oslo, Bjørkåsen videregående 

skole for hørselshemmede i Bergen. Videre har jeg gått på 

Kronsminde videregående skole på kokkelinjen. Jeg har utdannet 

meg til kokk med fagbrev. Nå jobber jeg som kokk på 

kjøkken/kantine på Statped hvor jeg har vært fast ansatt i 25 år 

neste august 2016. Jeg og Lise Strøm Nilssen er mye sammen og snakker mye om vår interesse i 

lappeteknikk og quilting. Lise er min kollega. 

 

Interessen for lappeteknikk og quilting fikk jeg i 

1991. Jeg gikk på et grunnkurs i håndsøm og 

maskinsøm hos Quiltehuset. Lærer var Laila 

Østgulen og Kristin Johannesen (søster til Turid 

M. Uren). Jeg lærte masse av dem og er veldig 

takknemlig for alt de har lært meg. Samme år ble 

jeg medlem av BQL og NQF. Der har jeg blitt 

kjent med Astri Ese Hole, Turid Uren, Anne Marie 

Wolf og flere som har hjulpet meg slik at jeg har 

utviklet meg innen lappeteknikk og quilting. Dette 

er jeg også veldig  takknemlig for. Jeg har vært på 

reise flere steder og gått på flere sykurs i regi av 

Norsk Quiltetreff, Nordisk Quiltetreff og andre  

quiltefestivaler. Dette utvikler meg. 

 

Jeg har alltid tegnet etter eget hode og har tegnet på 

papir med blyant og farger i hele oppveksten. Derfor 

liker jeg aller best å lage og utvikle eget design. Da 

bruker jeg forskjellige teknikker og linjaler, 

forskjellige stoffer og mange forskjellige farger. 

Dette synes jeg er spennende. Jeg syr store ting som 

sengetepper og veggtepper og mindre ting som 

løpere, vesker og andre småting. Jeg syr også klær. 

 

 

 

 

I 1999 begynte jeg å sende inn egne mønster til 

Quiltemagasinet som jeg er veldig glad i. Jeg kjenner 

godt Bente Vold Klausen, hun er en veldig hyggelig 

og positiv person. Der er fint for meg og jeg er 

takknemlig for at de tar inn mitt design og mønster i 

bladet. Det er både kjekt og utviklende for meg å ha 

et fast samarbeid med Quiltemagasinet, noe jeg har 

hatt i mange år.  
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Jeg har deltatt i flere konkurranser i regi av NQF, Vestlandstreffet og Quiltehuset. Noen ganger har 

jeg vunnet jeg premie. 

Det siste året har jeg arbeidet mye med mitt 

favorittdesign; pingvinmønsteret. Jeg har laget en 

veske med pingvinmønster. Dette sto i 

Quiltemagasinet nr.1 i 2015 og har vært vist på 

Norsk Quiltefestival i Oslo 12. til 14. september i 

2014.  

 

Til dette har jeg spesielt fått inspirasjon fra Akvariet 

i Bergen. Jeg får også inspirasjon av dyreprogram 

på TV, mennesker, blomsterhager og naturen. Jeg 

liker både stichery, applikasjon, sy på underlag og 

bruke forskjellige linjaler og teknikker. Så jeg har 

ikke bare en, men mange teknikk favoritter fordi jeg liker variasjon. 

 

Det har blitt mange forskjellige arbeider gjennom 

årene fordi jeg elsker å sy, har sydilla! Det blir både 

håndsøm og maskinsøm med vanlig symaskin og 

broderimaskin. Jeg lager mye som gis bort til 

sommermesser og julemesser som sengetepper, puter, 

løpere, vesker og annet. Noe selger jeg privat og noe 

gir jeg bort som gaver.  Og selvfølgelig beholder jeg 

en del ting selv også.  

 

 

 

 

Å være døv er ingen hindring for lappeteknikk og quilting. Jeg har ingen problemer med 

kommunikasjon med andre hørende. Vi bruker lapper og jeg kan lese på munnen når folk bare 

snakker tydelig. På møter hvor det er f. eks. foredrag og på Årsmøtet, må jeg bruke døvetolk. Men 

jeg er takknemlig og stolt over å kunne se alt det nydelige som lages innen lappeteknikk og quilting. 

Og jeg er takknemlig fordi jeg bare er døv og ikke døvblind. Døvblind må være mye verre fordi en 

da ikke kan se alt det vakre.  

 

Bente Larsen og Ellinor Isaksen 
 

Stoffet farget av!!! 
Jeg har sydd en AnnaKa –løper jeg liker godt. Med pusekatter som hutrer i kulden, og rødt skjerf 

rundt halsen. En dag jeg skulle jeg ta den av bordet, var den litt våt. Noen i familien hadde sølt 

vann, men ikke latt løperen få tørke... Da jeg flyttet bort avisen som hadde dekket over, så jeg 

hvordan det hadde blødd mye rødfarge ut på det lyse bakgrunnsstoffet.  Å nei! Vanlig vask hjalp 

ikke. Den ble liggende lenge på vaskerommet. Prøve med klorin eller hva? Kaste den?                                                                  

Til slutt prøvde jeg med Biotex spray. Hadde på rikelig rundt der det var misfarget, og lot det ligge 

litt før jeg hadde det i maskinen på 60°C. Og alt det misfargede ble vasket bort!! Og ingenting annet 

var bleket. Jeg visste at sprayen virket på biologiske flekker, men hadde aldri trodd den kunne 

fjerne avfarging fra mørkere stoffer.  

 

Anna  Synnøva Hundal                                                                                                                                                            
(Fremdeles den lykkelige eier av en fin AnnaKa-løper) 
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Komiteen for Vestlandstreffet 2016 på befaring på Suitell Edvard Grieg.  
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HJERTER – TEMA MED VARIASJONER – DEL 5 v/Signe Haugen 

 
Som et alternativ vil jeg her presentere et annet, litt mer utfordrende midtparti til hjertequilten. 

Denne ideen har jeg fått fra boken «Pattern Play» av Doreen Speckman.  

Blokken er 7 x 6 ruter, så den blir rektangulær istedenfor firkantet. Dette kompenserer du for før 

sammensyingen med å sy smalere strimler på sidekantene enn over og under. 

Til den minste quilten skal firkantene som danner 

denne blokken, være 2 in ferdig, til den store: 2,5 in.  

Som du ser, består midtfeltet av en nine-patch, dette 

gir deg muligheter til å velge 

din egen blokk i midten av 

hjertet. Hjertet er laget av 2 

rødfarger med litt forskjellig 

valør, og et bunnstoff. Det er 

selvfølgelig mulig å bruke 

enda en rød i midtfeltet for å få 

en mer helhetlig hjerteform. 

 

 

 

 
         A  B  C     D      E         F         
Hjertet er laget av disse 6 blokkene, i forskjellige fargekombinasjoner. Fordi hjertet er speilvendt 

om midten, må de av blokkene som er usymmetriske, lages halvparten av antallet speilvendt. A, C 

og D er symmetriske, der må du bare passe på fargene. Vi bruker hurtighjørner der det passer, B,C 

og F er type birangle (se hjerter- del 2). E må først lages med en birangle, så må den bli skrådelt i 

tillegg. Husk på sømmonnet! 

Midtpartiet er laget med 4 blokker C, samt de 2 blokkene til venstre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her er en annen variant, hjertet er det samme, men 

midten er en card-trick-blokk. 
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En oversikt over forskjellige tråder og deres bruksområder. 
v/Anita Henriksen 

 

De mest brukte trådene til å sy sammen, applikere, brodere og quilte arbeidene våre.  

 

Først litt generell informasjon om tråd:  

Vi kan ofte se på trådsnellene hvilken tråd vi har. Produsentene merker ofte med forskjellige farger, 

og det står også en del informasjon på selve trådsnellen.Trådens tykkelse blir målt i wt. Jo høyere 

wt-tall, desto tynnere er tråden.  

«Vanlig» sytråd, slik som vi syr sammen med er 50 wt.  

 

 
Gûtermann 

Alle stoffers tråd 

Tykkelse: 50 wt 

100% Polyester 

Bruksområde: 

Sy sammen, klessøm 

 

Gûtermann 

Sytråd 

 

 

Tykkelse: 50wt 

100% Bomull 

Bruksområde: 

Sy sammen på maskin 

eller for hånd. 

Aurifil 

Mako 50 
 

 

 

 

 

Tykkelse: 50wt 

100% egyptisk bomull 

Bruksområde: 

Sy sammen på maskin 

eller for hånd. 

Aurifil 

Mako 40 

 

 

 

Tykkelse: 40wt 

100% egyptisk bomull 

Bruksområde:  
God allround tråd. Sy 

sammen, applikere og quilte. 

Coats 

Sytråd 

Tykkelse: 50 wt 

100% Bomull 

Bruksområde: 

Sy sammen på maskin 

eller for hånd. 

Masterpiece 

Superior tråd 

 

Tykkelse: 50wt 

100% egyptisk bomull 

Bruksområde: 

Sy sammen på maskin 

eller for hånd. 

Coats 

Silketråd 

 

 

Tykkelse: 100 wt 

100% silke 

Bruksområde: 

Håndsøm. 

Engelsk papirsøm, eller 

søm på streken 

. 

 

Masterpiece 

The bottom line 

Tykkelse: 60wt 

100% poyester 

Bruksområde: 

Undertråd til maskinsøm, 

engelsk papirsøm for hånd. 

Gûtermann 

SULKY Cotton 30 

Tykkelse: 30wt 

100% Bomull 

Bruksområder: 

Applikere og quilte på 

maskin eller for hånd. 

Aurifil 

Mako 28 

Tykkelse: 28wt 

100% egyptisk bomull 

Bruksområder: 

Applikere og quilte på 

maskin eller for hånd 

Signatur 

Melert tråd 

Tykkelse: 40wt 

100% egyptisk bomull 

Bruksområder: 
applikere eller quilte på 

maskin 

Gûtermann 

Silketråd 

 

 

 

 

 

 

Tykkelse: 30wt 

100% Silke 

Bruksområder: 

Sy sammen eller brodere for 

hånd. Quilte på maskin eller 

for hånd. 
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Gûtermann 

SULKY 

Tykkelse: 40wt 

100% Viskose 

Bruksområde: 

Brodere, applikere 

eller quilte på maskin 

 

Lenes silketråd 

 

 

Tykkelse: 60 wt 

100% morbærsilke 

Bruksområde: 

Applikasjon, brodering, 

quilting på maskin og 

for hånd. 

 

Aurifil 

Mako 15 

Tykkelse: 15wt 

100% egyptisk bomull. 

Bruksområde: 

Brodere på maskin eller 

for hånd. 

DMC 

Moulinè-garn 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% Bomull 

Bruksområde: 

Brodering for hånd. 

Coats 

Dual Duty 

Tykkelse: 30wt 

68% polyester og 

32% bomull 

Bruksområde: 

Vokset tråd til 

håndquilting. 

 

Gûtermann 

Quilt 

Tykkelse: 30wt 

100% bomull 

Bruksområde: 

Vokset tråd til 

håndquilting. 

Gûtermann 

Knapphullssilke 

Tykkelse: 15wt 

100% Silke 

Bruksområde: 

Quilte for hånd. 

 

  

Dyp konsentrasjon – her brettes det sommerfugler!! 
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Vi  er  vest la n det s st ørst e sym a sk in sforh a n dler

sm s: TONJE KURS +  d i t t  n a vn  t i l  1963

Vi  fører :

Janom e *  Elna  *  BabyLoc k  

Husqva rna  Vik ing  *  Pfa f f  *  Singer

Brot her  *  Bernet t e  *  Bern ina

Da le ga rn  *  Gü t erm ann  *  Ot t -Li t e

Qu i l t est of fer  *  Jer syst of fer  

Nå ler  *  Lin ja ler  *  Sk jærem a t t er  

og  m ye m ye m er  - Ta  t u ren  innom

Meld  deg  på  vå r  k u r s SMS t jenest e:

Ton je Broder in g a s
Ha m reveien  10

5229 Ka la n dseidet

Tl f  55 10 97 00
Net t bu t ik k  t on je.n o

 


