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God jul ønskes alle våre medlemmer! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teppet heter stjernedryss og er sydd av Margun Vatshelle. 
Mønster er fra Rachel Grifith og heter Debonaire. 
Quiltet av Janne Torsvik og måler 135x165 cm 
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Leder  
Litt for tidlig å si God Jul, men 

det går mot jul igjen. Helt utrolig 

hvor fort et år går. Planen var 

egenproduserte julegaver til 

nesten alle sammen, men slik ble 

det ikke. Reising og sytørke 

denne høsten har vært 

”hovedaktivitetene”. Vil takke 

alle medlemmene som har bidratt 

med melkekorker og bomullsgarn 

til Nyenga i Uganda. Alt har 

kommet godt med til glede for 

barna på barnehjemmet og på 

skolen. 

 

Neste høst arrangerer BQL 

Vestlandstreffet. Det er allerede 

gjort et godt stykke arbeid i de 

ulike gruppene. Imidlertid vil det 

være behov for flere hender, da 

dette er et slags dugnadsarbeid.  

BQL vil ”vise seg frem” på aller 

beste måte til alle deltagerne og 

besøkende på Vestlandstreffet 

2016. 

Disse siste dagene i dette året vil 

jeg ta frem sytøyet mitt igjen. 

Finne den gode roen som alltid er 

til stede på syrommet, eller når 

en sitter med håndsøm og en stor 

kopp med noe godt i.  Kanskje 

kan jeg ta frem et arbeide som 

jeg har lyst skal bli ferdig med til 

Vestlandstreffet 2016. Det er jo 

utstilling da.. Hadde vært kjekt.. 

Så ha en god, aktiv og trivelig 

førjulstid. 

Ragna B Langlo 
 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  

i januar er  

 

29.desember 2015 

 
 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

bikko@frisurf.no 

 

Nestleder/materialforvalter  
Bjørg Beyer Riisnes tlf. 99467748 

bjorg.beyer.riisnes@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Turid Tennebekk Hansen tlf 93418273 

turitenn@online.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Kjøkken/Innkjøpsansvarlig 

Anne Gro Larsen tlf 99394377 

annquilt@broadpark.no 

 

Styremedlem 

Anne Wester tlf 92048941 

anne.wester@outlook.com 

 

Representant Lappenytt 

Randi Hopland tlf 97080875 

randihopland@hotmail.com 
 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Margunn Vatshelle tlf 98010669 

ma-vats@online.no 

 

Anne-Marie Wolff tlf 99223208 

amwolff@start.no 

 

Turid M. Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

Frilansskribenter 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf 99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Randi Hopland tlf 97080875 

randihopland@hotmail.com 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

Neste møte: 

 Tirsdag  

12.januar 2016 

kl. 19:30 

 
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 

bomullsstoff 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. f.eks. mouline 

garn, perlegarn osv. 

Tråkletråd. Skrive saker.  

 

mailto:bikko@frisurf.no
mailto:bjorg.beyer.riisnes@gmail.com
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mailto:ella.moenilssen@gmail.com
mailto:mgrundseth@gmail.com
mailto:anne.wester@outlook.com
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mailto:tmuren@online.no
mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
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mailto:tmuren@online.no
http://www.bql.no/
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Referat fra november-møtet. 

 
Møtet startet med bursdagssangen for Anita Henriksen som hadde fødselsdag. Gratulerer! 

Bikko orienterte om fremdriften i planene for Vestlandstreffet som vi skal arrangere neste høst. Vi 

har mange stjerne- og hjerteblokker igjen etter utstillingen vi arrangerte i 2013 og etterlyser en 

quiltebee eller to som kan melde seg til å sy dem sammen. Utgiftene vil bli dekket av laget. Vi har 

også en del igjen av logoene vi trykket opp på stoff i 2012. Har noen en ide om hva vi kan bruke 

dem til? 

Hansadagene vil bli arrangert 9. til 12. juni. Bikko har fått en henvendelse om vi er interessert i å 

delta og demonstrere håndarbeidene våre. Det kan være en fin anledning til å markedsføre oss selv 

og Vestlandstreffet. 

«Days for Girls». Bikko viste en artikkel hun har funnet i Bistand Aktuelt. En avis fra Norad. 

«Søstre for søstre». Margunn Vatshelle har søkt og fått 10.000 kroner av Sparebanken Vest til 

toalettveskene. De skal brukes til å fylle dem med, så nå kan vi bare sette i gang å sy! 

«Tepper til glede» skal leveres på Barneklinikken klokken 11.00 torsdag 10. desember. Alle som vil 

kan komme og være med på det. Vi skal sy sammen hos Tonje Brodering tirsdag 17. november 

klokken 10.00! Nå når butikken åpner tidligere kan vi også få komme tidligere. Det vil bli nye sy-

tirsdager til våren, og vi jobber med å finne et sted å ha lørdags-dugnad i februar/mars. 

Ella hadde fått en henvendelse fra NQF. Vi ble oppfordret til å delta på kurs 13 på årsmøtet i 

Trondheim i mars. Dette er et kurs rettet spesielt mot voksne som vil lære barn søm og andre 

håndarbeidsteknikker. 

Brenda Fotland hadde dagens faglige innlegg. Brenda er medlem av quiltelaget. Hun har bodde 

største delen av sitt voksne liv i utlandet. Hun fattet tidlig interesse for quilting og har en solid 

utdannelse i faget. Hun bor i Frankrike i sommerhalvåret. Et stykke vest for Tuluze har hun flott 

gammelt hus som er restaurert. Her tar hun også imot gjester og holder quiltekurs. Dere finner det 

på nettet: Maison Beaulieu, eller www.brendashous.com 

Vi fikk demonstrert Orinuno, som betyr «brette stoff» på japansk. Brenda hadde forberedt det godt, 

på hjemmesiden vår sto det hva vi kunne ha med, og hun gikk rundt og veiledet den enkelte. Etter 

kaffepausen fikk vi demonstrert en ny variant. Takk for en god demonstrasjon og hjelp.  

For de som er interessert anbefalte hun boken: Fantastic Fabric Folding av Rebecca Wat. Jeg tok 

meg en tur på nettet og googlet orinuno etterpå, og da dukket det opp de mest fantastiske 

kreasjoner. 

 

Ella Moe-Nilssen 

 

 
 

Årsmøteinnkalling til Bergen Quiltelag 
 

Tirsdag 9. februar 2016 kl. 19.30 på Fana kulturhus, Nesttun. 
 

Årsmøtesaker 

Saker til Årsmøtet skal i henhold til pkt. 5 i vedtektene være meddelt styret skriftlig  

innen 6 uker før årsmøtet – det betyr at styret må ha saken meldt inn  

senest innen 4. januar 2016 
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Stipend 2016 
Vi oppfordrer medlemmene våre til å søke stipend innen utgangen av desember 2015.  

Det kan søkes om midler til reise, kurs, konferanse eller utstilling. 

Har du en drøm men ikke flust med penger kan dette være akkurat din mulighet til å gjennomføre 

den. Det må selvfølgelig vær quilterelatert.  

Reglene finner dere på hjemmesiden vår under "om Bergen Quiltelag -Stipend" 

Hilsen Styret 

 

 
Hansadagene 2016 
BQL har fått spørsmål om deltagelse på Hansadagene 2016. Amatørkulturrådet tenker seg at det 

sitter noe og syr, gjerne på et teppe som blir ferdig i løpet av dagene. Rammene rundt vår aktivitet 

er ikke avklart enda. Er det noen av medlemmene som kan tenke seg dette? 

Styret kommer tilbake til dette – se http://www.bergencityevent.no/hansadager2016/ 

Det kunne vært flott om BQL ville markere seg, samtidig som det vil være god reklame for  BQL 

sin aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

Helleveien 228, 5039 Bergen 

http://www.bergencityevent.no/hansadager2016/
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Vestlandstreffet 2016 
 
Neste høst arrangerer BQL Vestlandstreffet 7.-9 oktober 2016 .  

Dette arbeidet er i full gang.  

 

Det er etablert følgende grupper: 

Utstilling – leder Signe Haugen - 916 83 230 - signe.haugen@jadata.no 

 

Kurs – leder Anne Gro Larsen -993 94 377- annquilt@broadpark.no 

 

Økonomi – Christine Andreasen - 950 41 886 Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Supergruppen (markedsføring + diverse) – leder Turid T Hansen- 934 18 273 - 

turitenn@online.no 

 

Butikker – leder Anita Henriksen - 926 43 560 -  anita_henriksen@hotmail.com 

 

Vestlandstreffet 2016 vil være på Quality Hotel Edvard Grieg.  

Vi trenger hjelp av medlemmene til: 

 Markedsføring.  

 Produsere og skaffe gevinster.  

 Frivillige under selve arrangementet.  

Så ta kontakt om du ønsker å bidra eller lurer på noe. 

 

Det skal jo også være en utstilling av flotte quiltearbeider. Så kanskje er det lurt å tenke på hva en 

ønsker å stille ut.  

Vi viser ellers til hjemmesiden og en Facebook-side (begge under redigering) – der det vil bli gitt 

løpende informasjon.        

For styret  
Ragna B Langlo 

 

Møtedatoer våren 2016 

12. januar Kantha-quilting v/Anne Gro Larsen – info og egen aktivitet 

9. februar Årsmøte  

15. mars 
Symøte + referat fra NQF møtet 

Butikk: Solfrids Quiltestove 

Styret arbeider med å få 

tema/foredragsperson på 

april eller mai møtet.  

Et av disse møtene vil være 

”viet” Vestlandstreffet med 

aktiviteter. Ønsker fra 

medlemmene om innhold på 

møtene, mottas med takk. 

 

12. april  

10. mai  

14. juni 
Kurvfest, loddsalg og uhøytidelig 

konkurranse - Quiz 

 

mailto:signe.haugen@jadata.no
mailto:mgrundseth@gmail.com
mailto:Christine.Andreassen@outlook.com
mailto:turitenn@online.no
mailto:anita_henriksen@hotmail.com
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Min første og siste quilt 
Jeg har fått en utfordring av Turid Uren om å skrive om min første og siste quilt. Jeg sydde mye til 

barna mine da de var små, men etter hvert begynte jeg å sy andre ting som kunne være nyttige. 

Jeg hadde sett litt på lappeteknikk, men når jeg oppdaget at Grethe Gulliksen Moe og Kirsten 

Vistnes kom med en bok som het «Lappetepper på en ny og enkel måte» ble jeg veldig fasinert og 

gikk til innkjøp av boken, linjal, skjærematte og kniv. 

Jeg fant et teppe som jeg gjerne ville sy. Det var ikke spesielle stoffer å få kjøpt så jeg kjøpte «lille 

Martine stoffer» og Solbergstoffer. Jeg måtte lete lenge før jeg fant alle stoffene jeg trengte til 

teppet. Jeg skar og sydde og hadde noen fine timer bak symaskinen og her ser dere teppet. 

 

 

 

Jeg sydde noen tepper, men var ikke med i noe 

quiltemiljø så interessen svant litt hen.  

Jeg kom til Bergen i 1997 og en av de første jeg ble 

kjente med her var Anne Toppe. Vi traff hverandre 

på et kurs.  Vi ble bedre kjent og fant ut at vi begge 

var interessert i å sy. 

 

 

 

 

 

Anne fortalte at hun var opptatt av lappeteknikk og jeg svarte at det var jeg og, men jeg hadde lagt 

det litt bak meg, jeg var ferdig med det. Hun spurte om jeg ville være med på møte i Bergen 

Quiltelag for å se hvordan de gjorde det der. Det svarte jeg naturligvis ja til, og ble med. Det har jeg 

hatt mye glede av de årene jeg har bodd i Bergen. 

Da våknet jeg opp av dvalen og quilteinteressen kom tilbake i fult monn. Jeg har vært en aktiv 

quilter siden den gang og deltatt på mange kurs. Anne og jeg har flirt mange ganger av utsagnet mitt 

om at jeg var ferdig med lappeteknikk. 

Jeg var på et loppemarked på Bryggen, og der fant jeg mange stoffer som var tegnet opp og klippet 

i rektangler. Det var stoffer fra 70-tallet. Jeg kjøpte de for 50 kroner, og her ser dere de to teppene 

jeg sydde.  
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Her ser dere noen andre tepper som jeg sydd senere, og nå er det sånn at jeg alltid har et teppe eller 

to på gang. Jeg får alltid nye ideer og setter i gang med nye prosjekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min siste quilt er et teppe fra Sue Daley. Det er håndsydd, men er ikke blitt quiltet enda. Å quilte er 

for meg blitt en viktig del av det jeg bruker tid på.  

 
Hilsen Maria Lie-Matthiesen 
 
 

 

Jeg sender utfordringen om å skrive  

om sin første og siste quilt til videre  

til Christine Andreassen. 
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BESØK I QUILTEBUTIKKER I FLORIDA 

Quilt Lovers’ Hangout. 

Familieferien i år gikk til Florida. Vi hadde leid oss hus i 

Cape Coral. Huset lå ved en av kanalene. Før vi dro hadde 

jeg Googlet på quiltebutikker. Det var to som lå like i 

nærheten. Den første vi besøkte var Quilt Lovers’ Hangout. 

Butikken lå i et gammelt shoppingsenter. Det var bare 2 

butikker igjen. Denne og symaskinbutikken vegg-i-vegg. 

Gayle Cowdin og Debbie Olive drev butikken. Det var 

Debbie som var der den dagen og som jeg snakket med, en 

hyggelig dame i 60 

årsalderen. Butikken hadde vært der i 16 år. Debbie var stolt 

over å fortelle at den var blant ”Top teten of quilting shop” i 

USA. Det hadde vært skrevet om dem i Quilt Sampler og Mc 

Calls magasiner. Butikken måtte være på over 200 kvadrat 

meter. Hun oppdaget at Tore hadde kamera med seg og sa han 

måtte bare ta så mange bilder han bare ville. Jeg så en plakat 

med ”Row by Row”. Debbie fortalte at fra 21.juni til 

08.september hadde 87 butikker i hele USA og Canada laget 

sitt eget mønster og materialpakker etter et tema. I år var det 

”vann”. Panelet var 9 ½ ”x 36 ½”. En kunne bare få kjøpt det ved å besøke butikkene. Jeg var 3 

dager for tidlig ut, men siden jeg var fra Norge og på ferie fikk jeg 

kjøpt det. 

 Butikken hadde over 6000 ”bolts” med stoff. Stoffene var plassert 

etter leverandører. Et godt utvalg av bøker. Utvalget av linjaler og 

pappmaler var skuffende. Quiltenåler hadde de ikke. Utsolgt?  

Kursene som ble tilbudt var alt på maskin. Kanskje det var 

årsaken.  Ellers tok de imot quilter som ble quiltet på longarm 

maskin. 

Det er mulig å besøke butikken på nettet: 

www.quiltlovershangout.com 

 

Susie Q’s Quilts. 

Renee åpnet sin butikk i 2005. Denne butikken var ikke så 

stor som Quilt Lovers’Hangout. Stoff utvalget var annerledes 

og i tillegg solgte hun Janome symaskiner. Renee hadde to 

medarbeidere. Jackie Coopers og Dorothy Sims som laget 

mønster som ble brukt på kursene deres og som kunne kjøpes. 

Det så ut til at de hadde spesialisert seg på applikering. De 

applikerte quiltene som hang rundt omkring i butikken var 

imponerende. Hun hadde et godt utvalg av Kaffe Fasetts stoff. 

Hun var også med på 

”Row by Row”. Hun 

hadde en egen juleavdeling. Der fant vi noen møsterpakke med 

morsomme julemotiv. Hege Veslemøy ville starte å sy med en 

gang. Kjøpte stoff og ville ha ”stitchery vatt”. Det hadde Renee 

aldri hørt om og hun sa at det var bare tull, for stoffene var 

stødige nok til å brodere på. Dessverre hadde hun ikke 

brodertråd, så Hege V. kom ikke i gang der borte. 

Etter hjemkomst fant jeg ut at Susie Q’s Quilt er en kjede.   

Anne Gro Larsen 

http://www.quiltlovershangout.com/
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SØSTRE for SØSTRE 

 

Det var en stor glede å overrekke 36 toalettmapper 

og 8 barnemapper til Krisesenteret i Bergen. Det 

skal så lite til for at vi kan hjelpe og glede noen i 

en vanskelig hverdag. 

 

Jeg søkte til Sparebanken vest, allmennyttige 

midler, om støtte til dette prosjektet og fikk den 

glade nyheten at Søstre for Søstre er tildelt  

kr. 10.000. Ble utrolig glad for denne støtten. 

 

Så da er det bare for alle medlemmene å sy 

toalettmappe til prosjektet. Tenker at vi kan samle inn mapper i april/mai. Mappene leveres da uten 

innhold, så ordner jeg og noen gode hjelpere med innhold og levering. Vi har penger til å fylle 50 

mapper. Håper å nå dette målet! 

 

Du synes kanskje det er vanskelig å komme i gang å sy, tenker det er vanskelig å sy glidelås. 

Det finnes mange mønstre som er designet for Søstre for Søstre. Her er det god beskrivelse på 

hvordan de skal sys. Men du kan sy hvilket som helst mønster, men mappen må være ganske stor da 

innholdet tar stor plass. Sy sammen med noen så går alt så mye lettere! 

 

Margun Vatshelle 

 
Min favoritt teknikk 
 

Den siste tiden har jeg fått sansen for en teknikk som er enkel og 

samtidig har mange muligheter. Jeg har lært den av Turid Uren, 

men det finnes mange youtube snutter på internett som viser 

teknikken og de ulike variasjoner. Turid har også hatt flere 

artikler i Quiltemagasinet hvor det fremgår hva som kan gjøres 

med denne blokken.  

Blokken består av en firkant og så syr jeg to mindre firkanter til 

to motsatte sider, enkelt og greit. Det fine med denne blokken er 

at det kan brukes rester i alle farger, eller man kan bruke enkelte 

fargenyanser. Størrelsen på blokken kan også varieres. 

Jeg har sydd et teppe som var på medlemsutstillingen til Norsk 

Quilteforbund i fjor. I tillegg holder jeg på med et nytt teppe, 

denne gang med svart bakgrunn.  

Astri Ese Hole  



Lappenytt nr. 197/2015   ✄  Side 10 

SNELLENE 

Quiltebee’en vår startet på initiativ av 

Kari Berger 1997. Hun etterlyste 

deltakere som var ledige onsdag 

formiddag. Margun Vatshelle, Ellen 

Ebbesvik og Barbara Rastad meldte seg, 

og litt seinere kom Anne Marie Wolff 

med. Etter hvert vokste vi, og var på det 

meste 8 st. Nå er vi 4 st. igjen, som vi 

synes er passe. Vi møtes nå en mandag 

formiddag i måneden.  

 

Når en er så få i en gruppe blir vi en godt sammensveiset gjeng som er der for hverandre. Vi deler 

gleder og sorger og backer hverandre opp. 

 

Noen ganger har vi sydd på fellesarbeider. Vi liker å engasjere oss i prosjekter, slik som vi nå har 

gjort til «Søstre for Søstre". Vi har hatt 2 quiltebeer der vi har sydd toalettmapper. Samtidig som vi 

gjør noe for andre kan vi dele våre sykunnskaper, slik som glidelås-sying som  mange ganger kan 

være en utfordring!  

Enkelte ganger har vi bare med eget arbeid, mens vi finner ut av nye prosjekt å begynne på. Det er 

mye vi kan engasjere oss i og det er godt. 

 

Flere ganger har vi leiet inn kursholdere: Tone Haugen, Berit Tesdal og Bente Malm. 

Ved siste møte før sommeren har vi noen ganger dratt på tur, og da gjerne for en quilteutstilling 

eller bare for å besøke en quiltebutikk. Vi har vært i Norheimsund, på  Knarvik, Os, Voss , Stord og 

Rosendal. Det er alltid hyggelig med en utflukt som da gjerne blir kombinert med en bedre middag. 

Anne-Marie Wolff 
 

 

HJERTER – HØRER JULEN TIL 
Vi fortsetter med hjerteblokker, her er noen som er bygget opp så de ligner på flettete julekurver.  

De kan lages i flere størrelser og varianter, bare se her: 

      
 

Til venstre ser du en pute, til høyre en løper der hjertet er «flettet» hele veien opp, og dessuten har 

kurven fått hank. Disse kan du lage i den størrelsen du ønsker, bare ved å forandre størrelsen på 

firkantene, eller du kan utvide størrelsen ved å øke antall ruter. Nedenfor ser du skissene som viser 

oppbyggingen av hjertene. Skråingen av hjertene lager du enten ved å sy hurtighjørner på kanten av 

store biter, eller ved lage vanlige skrådelte firkanter på den måten du liker best. 
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  Her er noen flere varianter. 

 
Til slutt ser du hvordan disse nye hjertene er brukt i en variant av hjertequilten fra serien 1 - 5 i de 

forrige nummerne av lappenytt. Disse hjertene passer godt i hjørnene siden de er skrå, og da har jeg 

brukt bare firkantete hjerter i resten av borden. Størrelsen på midthjertet kan måtte tilpasses litt, så 

de passer der de fire tomme blokkene er avmerket. 

 
Signe Haugen 
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