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«Stjernehimmel» (queen size) laget av Lesley Jolmstar.  

Mønster fra Jaaybird quilts. Sydd og quiltet på maskin. 

Styret ønsker alle medlemmene  
velkommen til høstmøtene! 
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Leder  
Vel møtt til en ny quiltesesong i god 
tradisjon. Da tenker jeg både på det 
som skjer i Bergen Quiltelag, på alle 
stundene med quiltevenner og på 
skapergleden på egne syrom.  
Mindfullnes er in i tiden; hørte på 
radioen en dag at aktiviteter som 
luking og håndarbeid kan virke mye 
på samme måten. Det stemmer godt 
med mine erfaringer. I perioder i 
livet som har vært tunge, har jeg 
erfaring med at konsentrasjon om 
håndarbeid tar vekk noe av 
intensiteten i det som uroer og åpner 
for bearbeiding av det vanskelige i 
mer håndterbare doser. Jeg tenker at 
slike ting som å bruke hendene til å 
lage ting og det å stelle dyr (særlig 
de en er avhengig av), er med på å 
skape god psykisk helse og har stor 
egenverdi.   
Jeg er fra en kommune ved 
svenskegrensa med sjøer og tjern i 
stort antall. Ingenting er som å 
svømme der midt inne i skogen. 
Ligge på rygg og se på skydotter og 
skogsåser og kanskje høre en lom i 
det fjerne. For så å svømme inn 
igjen til land mellom gule og hvite 
vannliljer. Det skjedde i år og, men 
det var kaldt. 
Jeg tenker ofte på barndommen og 
dem som er borte. Når jeg skjærer 
opp nye stoffer til lappesømmen 
min, dukker som regel bestemor opp 
i tankene mine. Hun hadde 
protestert vilt. Hun så alltid nytten 
av hele stoffbiter, «bætaer» på vår 
dialekt. En gang fikk vi en haug 
prøvelapper i hus, og 
forkleproduksjonen steg til ville 
høyder. Fremdeles har jeg noen 
rester av dette som jeg putter 
innimellom i tingene jeg syr.  
Styret har laget ferdig programmet 
for høsten, vi har blant annet 
symøter å glede oss til. Styret regner 
med å få til samlinger en tirsdag i 
måneden der vi syr tepper til glede. 
Mange i laget er med og forbereder 
Vestlandstreffet i 2016 her i Bergen. 
Men først blir det Vestlandstreff i 
Nordfjordeid i oktober. 
Håper det blir en god quiltehøst for 
alle med spennende impulser. 
Anne Wester 
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Kanthaquilting 

Demonstrasjon og 
egen aktivitet  

v/Anne Gro Larsen 
 

Ta med en topp, et 
bakstykke og et (eller 
flere)  mellom lag. 
Mellomlaget skal være et 
bomullstoff som er fra 
gamle klær eller et stoff en 
ikke liker. 
Stoffene skal være kuttet 
til et kvadrat på 6" (15 
cm). Vi skal feste dem 
sammen som en sandwich. 
Lurt om toppen lett kan 
tegnes på med merkepenn. 
Merkepenn vannløselig, 
brodernåler, saks, 
brodertråder av ulik art og 
tykkelse. feks. mouline 
garn, perlegarn osv. 
Tråkletråd. Skrive saker.  
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Referat fra juni-møtet 
 
Bikko ledet møtet. Hovedpunktet på programmet var 
enkelt: Å spise! Som alltid på sommeravslutningen var 
det et bugnende koldtbord med de lekreste retter. 
Bikko takket for melkekartong-korkene mange i laget 
har samlet inn til skolen på Nyenga (i Uganda). De er 
brukt vel, men foreløpig er det ikke behov for flere.  
Det var også loddsalg og –trekning, og mange kunne 
gå hjem med fine gevinster. Det var også quiz, med 
hard konkurranse mellom lagene. Margun samlet inn 
toelettvesker til ”Søstre for søstre”. Det kom ikke så 
veldig mange inn, så det blir ny mulighet også senere.  
Det ble informert om høstens program, og det ble 
minnet om at det sys til ”Tepper til glede” hos Tonje Brodering én tirsdag pr måned.  
Vestlandstreffet 2016 skal være i Bergen, og da trengs det flere som kan stille i komiteer, være 
hjelpere på arrangementet osv. Det trengs også sponsorer, og det trengs (sydde) gevinster til 
utlodning. Det planlegges også en egen utstilling for barn. Mer informasjon om dette (og mer til) 
kommer senere.  
Til vis-og-fortell denne gangen var det mye fint. Det kom inn mange tepper til ”Tepper til glede”. 
Flott! Sparebanken Vest har tildelt ”Tepper til glede” kr. 10 000,- i sponsormidler. Det kommer 
godt med!  
 
Kjersti Stenhjem Lie   
 
Sy-dager i Øygarden 2015.  
Janne Torsvik inviterte nok en gang til sykafé (eller sy-
camp som jeg gjerne kaller det) i Øygarden. Denne 
gangen hjemme hos Janne. Tre hele dager, like etter St. 
Hans. Dette er dager jeg gleder meg til i laaang tid i 
forveien. Jeg var væpnet til tennene med stoff, symaskin, 
skjæreutstyr og ellers det jeg trengte. Denne gangen var vi 
ikke så veldig mange, men det var utrolig koselig. Det 
varierte litt hvor mange vi var. Noen kom, mens andre 
gikk. Totalt sett var det et sted mellom 10 og 20 som var 
innom på et kortere eller lengre opphold. Det var også 
mulighet for å overnatte. Janne stelte godt med oss. Hun passet på at vi fikk spist, og at vi hadde 
nok kaffe og annet underveis. Latteren satt løst, og tid til de gode samtalene fikk vi også. På toppen 
av det hele var vi veldig produktive. Jeg fikk sydd et slumreteppe og tre løpere, og jeg ble nesten 
ferdig med engleteppet mitt (som ble påbegynt for 8 år siden!). Sistenevnte skal dere få se på 
septembermøtet. For i løpet av uken etter ble det helt ferdig . Vi holdt alle på med vårt eget, enten 
det var gaver, toalettvesker til ”søstre for søstre” eller til oss selv. Det er så utrolig kjekt å kunne bli 

ferdig med ting som har hopet seg opp eller blitt gjemt (og 
nesten glemt!) bort til ”senere”. For meg er disse dagene 
balsam for sjelen, og en perfekt start på sommerferien. Da 
”renner” stresset av og det er bare sy-glede, kreativitet og godt 
selskap. Hva mer kan man ønske seg? Takk, Janne, for at du 
åpnet hjemmet ditt for glade sy-damer og arrangerte dette 
også i år!  

                           Kjersti Stenhjem Lie  
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Nattåpent i Arna. 
2 juli var det nok en gang nattåpent i Arna hos Anne Kari. 
Dette var tredje gangen hun arrangerer nattåpent, noe som har 
vært veldig vellykket. Det har vært en gang om høsten og en 
gang på sommeren før. Butikken er da åpen fra kl 11 - 24. 
 

Denne dagen var en av de 
varmeste denne sommeren, 
men likevel strømmet det 
på med folk gjevnt og trutt dagen lang. Det kom til og med 
quiltere kjørende fra Voss for å handle denne dagen. Salget 
gikk godt. Her var spennende timetilbud hele kvelden. 
De fleste tok seg tid til å 
sitte rundt bordet og sy og 
prate, akkurat som de blir 

gjort når 
Anne Kari arrangerer quiltekafe. At kafeen var populæ kom 
godt fram. Her er det påmelding og begrenset plass.(16). 
PÅ kafeen er det håndsøm. Anne Kari designer forskjellige 
blokker til hver gang som kan kjøpes, som tilslutt blir et større 
prosjekt. 
 
Det er alltid trivelig å være i Arna.     Hilsen Margun Vatshelle 

    

Helleveien 228, 5039 Bergen 
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 Vi ønsker lykke til med «businessen» i nye lokaler! 
        Turid Uren og Astri Ese Hole  

Quiltestallen har flyttet i nye lokaler! 
Quiltestallen og Anne Toppe Myrdal skulle være velkjent for de fleste her i 
BQL, og mange av oss har benyttet oss av hennes tjenester og fått quiltet de 
store teppene våre i «Stallen»! 
 

Anne startet sin «quilte-business» i 2004, og har frem til i sommer holdt til i Eidsvågbakken 1, 
v/Eidsvåg Fabrikker. Nå hadde eierne av dette huset andre planer for lokalene og Anne måtte ut og 
se etter et annet sted å drive verkstedet sitt.  
Til alt hell, og med en bror som har mange bekjentskaper, har 
det ordnet seg aldeles flott for dem begge, i greie lokaler på 
Lønborg, med adresse Helleveien 228, vegg i vegg med Bergen 
Kjøkkensenter. 
 
Busstopp rett utenfor, buss nr. 5 og 6 hvis du kommer fra 
Bergen og buss nr. 5 hvis du kommer fra Åsane. 
Hvis du kommer med egen bil kan du parkere rett utenfor 
inngangen. 
 
De nye lokalene er lyse og trivelige med store vinduer som gir 
godt arbeidslys. Anne har innredet seg veldig greit, med den store quiltemaskinen i fokus, samtidig 
som hun har fått mindre «soner» for å ta imot kunder, plass til sybord, kaffekrok etc. Hele 
sommeren har gått med til å komme i orden, men nå er hun klar til å ta imot nye kunder og nye 
oppdrag! 
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Min første og siste quilt. 
   
Jeg er blitt oppfordret til å skrive om min første og siste 
quilt. Ikke så enkelt synes jeg, men jeg prøver å huske 
tilbake så godt jeg kan. 
  
Håndarbeid har vært en stor hobby i alle år, og det var nok 
derfor jeg var innom Quiltehuset på Vetrlidsalmenning i 
Bergen for å kjøpe stoff og tilbehør til andre syprosjekter. 
Jeg mener det må ha vært i begynnelsen på 1990-tallet, og 
der meldte jeg meg på mitt første kurs i lappeteknikk. 
  
Jeg sydde en juleløper og lærte en god del, bl.a. å sy 
lukkekanter, bruk av skjærematte osv. Det resulterte i at 
jeg sydde flere juleløpere hjemme og mange 
tallerkendempere. 
  
Dette var "gøy", så det ble enda et kurs. Her sydde jeg et 
lite veggteppe. Teppet består av fire felt sydd med 
forskjellige teknikker, applikasjon med frysepapir, 
håndsøm av hexagons og en stjerne bestående av tre- og 
firkanter. 
 Da sønnen vår flyttet hjemmefra måtte jeg sy et lite 
veggteppe til ham, og jeg syntes det ble flott med noen silkestoffer innimellom. 
  

Etter enda noen år var det en venninne som tok meg med på 
møte i Bergen Quiltelag. Møtene ble holdt på Nordås den 
gangen og jeg meldte meg etter en tid inn som medlem. Jeg 
likte meg på møtene og fikk mye inspirasjon, men da 
venninnen min ikke ville gå der lenger, ble det til at jeg bare 
gikk en sjelden gang. 
Dessuten ble jobben min mere 
krevende etterhvert, så tiden 
strakk ikke til. 
  
Det var altså noen år da jeg 
ikke var så veldig ivrig, men 
da jeg meldte meg på 
helgekurs i BQL og lærte litt 

mere, følte jeg at dette var en hobby jeg kunne ha mye glede av. Det har blitt en del kurs etterhvert, 
og alle mine seks barnebarn har fått sengetepper. Familien er også begeistret for grytelapper som 
jeg har sydd mange av.  
  
Min siste quilt er et stort veggteppe, "Roseteppe", av AnnaKa.  Det har ligget som en ufo i ca. 5 år, 
så i vinter tok jeg det frem igjen og sydde det ferdig. Det ble maskinquiltet av Janne Torsvik, og jeg 
er veldig fornøyd. Det er nok den største "quilten" jeg har sydd hittil. 
  
Jeg måtte også sy toalettvesker til barnebarn som har vært på turnsamling i sommer.  
Jeg koser meg med hobbyen min og er i tillegg blitt kjent med mange hyggelige damer. 
  
Jeg utfordrer Ella Moe-Nilssen   Hilsen Turid Tennebekk Hansen 
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Kaffe Fasett utstilling på Hadeland Glassverk 
 
Solskinnsdagen i juli, den 17., reiste Anne Helen, Anna 
Synnøva og Solveig på tur til Hadeland. Målet for turen var 
Kaffe Fasett sin utstilling «50 years in Colour». Utstillingen 
viser hvordan ulike mønstre og temaer styrer Kaffe Fasetts 
tekstildesign.  
De første årene malte han, siden har han hatt perioder med 
hovedfokus på strikking, broderi, patchwork, stoffer og 
mønstre. Han er inspirert av naturen: blomster, skjell, 
grønnsaker, ansikter og dyr. Han er også inspirert av grafiske 
former som trekanter, kvadrater, sirkler og striper brukt på ulike 
måter. Det er og ulik fargebruk fra sarte pasteller til 
fargesprakende uttrykk, fra få farger f.eks blått/hvitt til mange 
ulike farger i samme arbeid. 
Fra tidligere kjenner vi Kaffe Fasett fra quilteverden, men på 
utstillingen fikk vi se flotte broderier, noen svært store som 
lenestolen på bildet. Det var og mange store strikkede 
kreasjoner, noen bruksplagg og mye «pynt». 
Kaffe Fasett bruker gjerne lignende design i de ulike 
uttrykksformene: strikk, broderi og patchwork. Det var 
fascinerende å se dette ved siden av hverandre.  
Det var og en liten «butikk» på utstillingen hvor vi fikk kjøpt 
både stoff og bok. Kanskje blir dette utgangspunkt for quiltebeens neste prosjekt…..  
Inspirert av utstillingen dro vi videre til Lappemakeriet, hvor Hilde Krogh har en separat utstilling. 
Hun har bidratt med et teppe i en av Kaffe Fasett 
sine bøker. Hun jobber med utgangspunkt i 
tradisjonelle blokker, men fargevalg og 
sammensetning er utradisjonelt og spennende. 
På Lappemakeriet var det mange fristelser. Vi var 
fornøyde med dagens «fangst», og tilbrakte kvelden 
med å beundre hverandres funn og planla 
prosjekter. 
Dette var en kjempeinspirerende dag! 
 
Anne Helen, Anna Synnøva og Solveig 
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Tepper til glede 
 
Torsdag 11. juni var vi fem quiltedamer som troppet opp på Barneklinikken for å levere Tepper til 
Glede. Det var ikke få kolli vi hadde rundt oss der vi ventet på Ingunn Finne. 
   
En ung mor som var på vei ut stoppet da hun så hva som var i de gjennomsiktige plastsekkene og 
Ikea-nettene. Hun fortalte at gutten hennes som satt i sportsvognen hadde fått teppe. Han hadde 
vært syk av leukemi, men nå gikk det bra med ham. Hun var blitt veldig glad for teppet, og vi som 
satt der fikk jo oppleve hvor mye glede gavene våre gir. Det gjentok også Ingunn Finne og Anne 
Jorunn Langeland som møtte oss denne gangen – de kan ikke takke oss nok for det vi gjør. 
 
Denne gangen hadde vi med oss 93 tepper og 
12 kosekaniner. Det vil si at vi til når ha gitt 
1.566 tepper og 152 kosekaniner, eller sagt på 
en annen måte: vi har gledet 1.718 barn! 
Teppene og kosekaninnene var denne gangen 
laget av ivrige medlemmer i BQL, Arna 
Quiltelag og Laksevåg Quiltelag.  
Da oppfordrer vi våre medlemmer og quiltebier 
til en  aktiv høst slik at vi kan levere mange 
tepper neste gang.  
 
 
Anne Kari Reutz og Ragna B Langlo 
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Besøk hos Papirgleder 
En dag i midten av juni dro Margun og jeg til 
Hjelteryggen. Der ligger butikken PAPIRGLEDER. 
Den eies og drives av Linda Mønstre.(den har tidligere 
lagt vis-a-vis Sartor). 
 
 Linda er en kreativ dame, både Grafisk designer, 
Web-designer og Print-designer med mange oppdrag 
på frilansbasis. Dette var grunnlaget til firmaet, som 
bl.a. selger materiale og utstyr til kortlaging og scrap-
booking. Det er stor kursvirksomhet i butikken. 
 
I begynnelsen av 2014 utvidet hun til også å føre 
egenimporterte quiltestoffer og utstyr fra USA og Japan. 
Dette er stoffer i en nydelig kvalitet, som selges i yard. 
Linda har også planer om å designe egne stoffer. Linda 
prøver å føre quiltestoffer som en ikke finner i andre 
quiltebutikker. (Moda-stoffer finnes hos alle de andre!)  
Til høsten kommer det inn stretchstoffer til bekledning. 
Til vår glede fører hun bomullstråd i stort utvalg.  
Selv syr hun klær og hjemmedekor. 
Hun har veldig godt utvalg av quiltebøker, og husk det, er 
det en bok du vil ha bestiller hun den for deg. Det samme 
gjelder annet quilteutstyr du måtte trenge. 
 
Butikken ligger ved Matkroken på Hjelteryggen, Søre 
Knappen 2. Telefon: 99627860 
Åpningstidene er torsdag - fredag 10 - 19, lørdag 10 - 15. 
Naturligvis har hun nett-butikk: www.papirgleder.no 
 
Anne Marie Wolff og Margun Vatshelle 

 
 

http://www.papirgleder.no/
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Fra restekurven! 
Det er sikkert mange som kjenner seg igjen når de ser dette 
bildet! Når jeg holder på med et prosjekt blir det til at jeg 
skjærer restene opp i remser i forskjellige bredder, alt etter 
hvor mye stoff det er. Av og til blir det nesten så restekurven 
revner i kantene, og da er det på tide å bruke litt av det som 
har samlet seg opp.  
Her er et prosjekt jeg har kost meg med i ledige stunder, når 
den store inspirasjonen til nye prosjekter har manglet, men 
lysten til å sy likevel har vært til stede.  
 Små brikker til å ha under 

kopper og krus når man 
ikke vil gjøre den store oppdekkingen, eller når man tar med 

seg koppen dit man sitter og koser seg.  
 
Jeg har ferdigmål 7 x 10 inch (ca. 18 x 25 cm). De består 
av bakstykke, vatt og diverse remser fra restekassen, som 

jeg stort sett bruker i de breddene de allerede har, derfor er 
noen smale og noen bredere. Ingen av brikkene er like, men de 

som hører sammen har noenlunde samme farger. 
 

Jeg fikk brukt opp en god del rester av platevatt på de første, for jeg skjøtet 
sammen småbiter som hadde vært for gode til å kastes. (noen som kjenner seg 

igjen??) Bakstykkene og vatten skjærer jeg ca.  1 inch (2,5 cm) større enn det ferdigmålet jeg hadde 
bestemt meg for, slik at jeg hadde litt til å renskjære når remsene er sydd fast.  
 
Her følger en liten billedsekvens som viser «min måte», som jeg synes fungerer godt. Jeg ville sy 
remsene fast i 45 graders vinkel på underlaget, og for at jeg ikke skulle komme helt ut av kurs, 
tegnet jeg noen hjelpestreker som jeg kunne styre etter. 
 

Først bestemmer jeg meg for fargeskala, og plukker frem fra 
kurven de jeg synes kunne passe. Breddene beholder jeg stort 
sett som de er, for det gjør det litt mer spennende at ikke alle er 
like. Jeg stryker dem og fjerner de verste løse trådene som har 
løsnet fra kantene når de har ligget slik og blitt rotet gjennom 
flere ganger, men mer nøye enn det er jeg ikke! 
 
 
 
 
 
 
 
Tilklippet vatt legges på bakstykket og noen hjelpestreker i 45 
graders vinkel tegnes opp.  
De to første stoffene legges rette mot rette langs en strek og sys 
fast til underlaget.  Brett ut, og deretter er det bare å sy fast en 
og en remse som er grovt tilklippet på lengden. Se fotorekken. 
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Ferdig renskåret brikke avsluttes med lukkekant, sydd med maskin på retten og for hånd (eller 
maskin) på vrangen. 
 
I sommer er det blitt mange små brikker produsert hos meg, men jeg har ikke mange igjen selv, de 
er så koselige å ha med som en liten gave når jeg besøker noen (som ikke syr selv). Fra min datter 
fikk jeg bestilling på noen i blåfarger, og de er levert. Selv har jeg beholdt de røde. Det er alltid 
greit å ha et lite lager, så det blir nok produsert flere. 
Det merkelige er at restekurven virker like full!! 
       Turid Uren   
 
SYNTHRAPOL.  
I juni nr. av Lappenytt skrev jeg om dette vaskemiddelet. Noen har lurt på hvor en får tak i det.  
Her i Norge finner en det i Ellens Butikk (www.ellensbutikk.no). Fra England kan det kjøpes hos 
www.rainbowsilks.co.uk eller fra USA hos www.dharmatrading.com  
Håper dette er til hjelp.      Margun V. 

http://www.ellensbutikk.no/
http://www.rainbowsilks.co.uk/
http://www.dharmatrading.com/
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