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Riktig godt nytt syår ønskes alle våre medlemmer. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teppet er sydd av Greta Marthinussen etter et mønster i 

Quiltemagasinet laget av Nancy Eriksen. Teppet er sydd med 
maskin og quiltet av en mann i USA. Teppet måler 145x175cm. 
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Leder  
Kjære quiltevenner. 

Når jeg skriver dette er vi 

fremdeles i 2015 med bare noen 

få dager igjen av året. 

I dag har roen senket seg her i 

hytta vår på fjellet. Juledagene 

var nok litt hektiske med barn og 

barnebarn, men sånn skal det 

være og det er kjekt å være 

sammen.  Vi er takknemlige for 

at alle er friske og har det bra. 

Kjekt å se barnebarna komme inn 

med røde roser i kinnene etter å 

ha vært ute på ski eller lekt i 

snøen.  Vi har mye å være 

takknemlige for. 

Det er dessverre blitt sånn at selv 

her i Norge er det ikke alle barn 

som har det bra. Rus og vold 

preger mange hjem og barna blir 

skadelidende. Året har også vært 

preget av krig og uro mange 

steder i verden, mennesker på 

flukt, terror og 

naturkatastrofer.Dårlige nyheter 

kommer strømmende mot oss 

hver eneste dag. Fremdeles bor vi 

i en fredelig del av verden, men 

hva fremtiden bringer med seg 

vet vi ingenting om.  Vi kan bare 

håpe at vi får beholde freden.   

Som alle nå vet arrangerer vi 

Vestlandstreff her i Bergen i 

oktober. En stor oppgave. Flere 

komiteer har vært i sving en 

stund, og de har jobbet godt. Det 

blir spennende i månedene 

fremover når enda flere oppgaver 

må fordeles. Vi håper på god 

oppslutning av dere der ute da vi 

trenger gode hjelpere. 

Programmet for våren er klart og 

vi håper å se mange av dere på 

møtene. 

Da står det bare igjen å takke 

dere alle for året som er gått og 

ønske dere et Godt Nytt År med 

mange koselige quiltestunder. 

 

Turid Tennebekk Hansen 
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Neste møte: 

 Tirsdag  

9.februar 2016 

kl. 19:30 

Årsmøte 
 

EN HJERTELIG TAKK! 

 

Har bare lyst å si tusen takk 

til den som på desember- 

møtet la fra seg så mange 

fine quilteblader til utdeling. 

Jeg tok med meg en liten 

bunke Quilt.dk, for disse 

hadde jeg aldri sett før. 

Bladene er noen år gamle, 

men det gjorde slett ingen 

ting for her var inspirasjon i 

massevis. Noe vil jeg bruke 

selv, og noen andre mønstre 

kan finne plass i mappen til 

Tepper til glede.  

Veldig koselig at bladene 

kunne bli delt på denne 

måten !!! 

 

Syglad hilsen fra 
Anne-Marie B. 
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Referat fra desember-møtet. 

 
Som vanlig var julemøtet en koselig pust i bakken for travle quiltere. Mange satt og sydde eller 

strikket på ting som skulle bli ferdig til jul, og mange hadde med fra julegaveproduksjonen til vis-

og-fortell.  

Vi begynte møtet med snitter og hyggelig prat rundt bordene. Deretter ledet Bikko oss gjennom 

resten av møtet. Hun informerte om vårens program, der det blir noen endringer fra det oppsatte 

programmet. Hun oppfordret alle (kanskje særlig de som har vært i laget lenge) å tenke på om vi 

kan stille i styret. Vi trenger nye kandidater!  

27. februar blir det sy-lørdag for Tepper til glede. Den går av stabelen i Papirgleder sine lokaler på 

Hjelteryggen.  

Lappenyttredaksjonen etterlyser bidrag, særlig med tanke på marsnummeret, som er nummer 200!  

Hjemmesiden vår er nå under oppdatering, og vi gleder oss til ”ny” hjemmeside når den er ferdig.  

Som vanlig på desembermøtet var det loddtrekning, og flere av oss kunne dra hjem med noen fine 

stoffbiter eller quilterelaterte duppeditter . Anne Marie Bottolfsen hadde også sydd et par nett av 

stoff som hun hadde fått av Marianne (Bucher-Johannessen) før hun flyttet østover. De ble også 

med i trekningen. Flott idé!  

 

Vis-og-fortell var noe utenom det vanlige. Voss quiltelag kom med mange tepper som skulle til 

Haukeland sykehus. For en innsats! Ellers var det mye julegaver å se på vis-og-fortell. Naturlig nok 

. Etter vis-og-fortell ble det ønsket god jul, og takk for det gamle.  

Kjersti Stenhjem Lie   
 

MIN FAVORITTBLOKK  

er egentlig ikke en blokk… Det er mange blokker som kan være morsomme å sy, men likevel er det 

én jeg alltid kommer tilbake til, og det er kvadrater. I alle størrelser og sammensetninger… Nier-

blokken og firer-blokken er jo blokker, så sånn sett kan det forsvares å kalle kvadratene blokk . 

Disse bruker jeg ofte. En ting er at det ofte er raskt å sy, men det er også rimelig lett å få det 

nøyaktig. Når jeg skjærer til ulike prosjekter, så skjærer jeg gjerne noen kvadrater i tillegg. Gjerne i 

ulike størrelser. Så har jeg ”plutselig” til et nytt prosjekt eller to. Jeg syr en del gaver og til diverse 

basarer og lignende, og da er også kvadratene fin å ty til. Skal man sy med barn eller nybegynnere 

er det viktig at arbeidet ser fint ut, og også da er kvadratene fine å bruke. Jeg har sydd mange ulike 

blokker, men kvadratene kommer jeg stadig tilbake til. Det enkle er ofte det beste?   

 

Kjersti Stenhjem Lie  
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Quilterally. 

Lørdag 3. oktober reiste jeg til Norheimsund for å besøke Hardingsaumen.  Butikken arrangerte 

«Quilterally Norge» både lørdagen og søndagen. Butikken har et fint lokale, og på «bakrommet» 

satt der damer fra Hardingquilten, Kvammaquilten og Åsane Quiltelag og sydde. Jeg ble godt 

mottatt, og hensikten min med besøket var å snakke litt om Tepper til Glede. Vi ble servert kaffe/te, 

deilige rundstykker og kaker. Rundstykkene var så gode at jeg fikk oppskriften, siden har jeg ringt 

og fått lov til å gjengi den i Lappenytt. 

 

MUSLI-RUNDSTYKKER 

1 kg grovbakst, 1 pk tørrgjær, 2 ts salt, 3 dl hvetekli/kruskakli, 2 dl havrekli, 1 dl linfrø 

200 g hakkede hasselnøtter (ikke nødvendig å hakke nøttene) 

10 stk. tørkede aprikoser (klipp/hakk) 

150 g rosiner 

12 dl lunket vann 

2 ss rapsolje 

 

Settes med skje på to brett, heves ca. 1 time og stekes på 225 grader C i 15–20 minutter. 

 

GOD APETITT! 

Hilsen Anne Kari Reutz 
 
 

 

 

 

 

Helleveien 228, 5039 Bergen 
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Vestlandstreffet 2016 
 

Da er året 2016 kommet og planleggingen til   

BQL Vestlandstreffet 7.-9 oktober er i gang igjen. 

Det er kommet hyggelige tilbakemeldinger fra medlemmene om hjelp til å sy 

gevinster og ferdigstilling av teppe med blokkene som vi alt har. Takker så 

mye for det. 

Denne januarmåneden bli fouks på videre planlegging og informasjon. BQL sin nye nettside er 

under oppbygging og ser riktig fin ut.  Dessuten er facebooksiden oppe og kan sees  og finnes under  

Vestlandstreffet 2016. Bergen Quiltelag BQL.  Her vil det bli lagt  ut informasjon parallellt med  

infomasjon på hjemmesiden. ( Nå er ikke jeg ekspert på dette med side i Facebook – så om det er 

noen som har mer kunnskap enn jeg – så tar jeg med takk i mot hjelp) 

Hovedgruppen som dere fikk oppgitt i Lappenytt ( desember) synes det vill være kjekt om 

medlemmene  også tenker på – og tar kontakt. 

 Markedsføring.  

 Produsere og skaffe gevinster.  

 Frivillige under selve arrangementet 

For styret og hovedgruppen 

Ragna B Langlo 

 

Møtedatoer våren 2016 

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

9. februar Årsmøte 

15. mars 
Wenche Wolff Hatling fra  Northern Quilts 

se  gjerne northernquilts.blogspot.no 

12. april Referat fra NQF årsmøte. Sy møte/aktivitetsmøte 

10. mai Symøte/aktivitetsmøte 

14. juni Kurvfest, loddsalg og uhøytidelig konkurranse - Quiz 

 

Tepper til Glede - info om sy dugnaden 27.02 2016. 

Som opplyst på desember møtet skal vi ha den i Papirgleder sitt lokale på Hjelteryggen. Butikken 

ligger ved siden av Matlyst, og det er god parkering. Adressen er Søre Knappen 2, 5355 Knarrevik.  

Kjør Rv 555 over Sotrabroen. Ta første vei til venstre og fortsett rett frem til dere ser Matlyst på 

høyre side. 

Linda har mange stikkontakter i butikken, men ta med skjøteledninger. Hun har kaffe, men ikke te. 

Alle må ta med kopper, for det hadde hun heller ikke.   

 

Følgende Sydager for Tepper til glede hos Tonje Brodering fra kl 10.00 til 15.00 
19.januar 

16.februar 

15.mars 

19.apri 
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Min første og siste quilt. 
 

Takk til Maria Lie-Matthiesen for oppgaven. Å fortelle om min første quilt tar meg tilbake i tid, til den første 

gang jeg møtte patchwork og quilting. 

    

I Storbritannia er patchwork en gammel tradisjon, og jeg var så heldig at jeg hadde en handarbeidslærer som 

var veldig grundig i å lære oss teknikker. Patchwork den gang betydde det som vi nå kaller «English Paper 

Piecing», dvs. å sy over papirmaler – stort sett sekskanter. På 60-tallet, da jeg gikk på skolen fantes ikke 

ferdig utskåret papir, og vi lærte å lage sekskanter med passer og blyant på (det jeg husker), 

cornflakespakker eller gamle postkort. I dag kan jeg tenke meg at det var like mye en del av matte-

undervisningen som handarbeids-klassen. Patchwork var også et gjenbruksprosjekt og rester fra stoff brukt i 

«dressmaking» ble samlet og sydd over sekskantene. Første prosjektet ble en liten bestemor-blomst som var 

applikert på et forkle, også sydd i handarbeidsklassen og brukt i skolekjøkkenet, for det hadde vi også.  

  

Lite senere laget vi en gryteklut i Log Cabin på symaskin, på det som vi kan kalle «gammel dags måte».   

Stoffet, dvs rester av sommerens bomullskjoler, var revet langs trådretningen, og remsene ble sydd på et 

underlag i musselin eller et utslitt laken (husk gjenbruk var alltid utgangspunkt da). «Vatt» var et brukt 

militærteppe, og det ble quiltet –« in the ditch», og et bomullsstykke lagt på baksiden, slik at quilting ble 

usynlig.  Kanten var skråband som vi også måtte lage, og sydde på med maskin. Målet var ikke å lage noe 

stort, men når jeg skriver det ned, du verden så mye teknikker man lærte i to små ting! 

 

Neste møte med patchwork var tidlig på 70-tall da jeg var i London med min 

kusine og vi var på opphørssalg i The Needlewoman Shop i Regent Street. 

(Der er nå Disney butikk for de som kjenner London.) Fire etasjer med 

handarbeidsutstyr skulle selges ut, og blant det fant jeg metall mal for 

lappeteknikk. Hvilken lykke! Ikke mer passer og blyant.  Her er en, ingenting 

er kastet hos oss, og jeg ser jeg betalt 20 pence for den. 

  

Den gang brukte jeg dem til å lage putetrekk til en venninne som hadde egen 

leilighet. De var i 70 talls klassiske farger, brun og oransje husker jeg, og 

stoffet var litt tung bomull fra en butikk som solgte gardinstoffer.  

 

På den tiden startet Laura Ashley en kampanje for patchwork, og begynt å selge poser med rester fra 

kjoleproduksjonen for 50 pence. (Historien er at hun reagerte da hun oppdaget at restene ble kastet eller brent 

på fabrikken). Hun arrangerte en konkurranse sammen med en veldedighetsorganisasjon for å opprettholde 

og skape ny interesse for patchwork. 

 

Jeg kom til Norge i 1976 med et par Laura Ashley poser i bagasjen, men det var først i 1979 at det ble noe 

produksjon –da jeg bestemte at jeg skulle ha en patchwork quilt til barnevognen. En tur til Laura Ashley i 

Oslo ga noen «charm squares», og jeg fikk også tak i ferdig skårete sekskanter – fra et handarbeids blad jeg 

samlet på.  

 

Teppet, (faktisk 2 stk. et rosa og et blått – ingen ultralyd den 

gangen!) ble til under svangerskapet. Vatt var ikke å få tak i, men 

på en tur til Sverige (vi bodde i Askim), kjøpt jeg en meter med 

vattert bevernylon av den typen man sydde boblejakker av. Jeg 

rev av bevernylonet og brukt vatten. Tykk og hårete! Jeg måtte 

fôre før jeg quiltet det og bakstykket ligger faktisk løst.  

Babyen var en gutt og her er det ferdig teppe. Det første teppet 

som fremdeles eksisterer. 

 

På 80-tallet flyttet vi til Bergen, og lappeteknikken ble lagt litt «i 

baksetet» en stund, men rundt 1986 eller -87 fikk jeg en bok som 

heter Learn Patchwork, (kom på norsk som Lær Lappeteknikk i 

1987), og jeg lagde et dukketeppe til min datter – med papirmaler 

tegnet med passer og blyant etter den gamle skolemetoden.  

Det er nå ganske falmet som man ser fra de ubrukte sekskanter, 
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men det ble lekt mye med. 

 

Det var på den tid at Rotary cuttere og quilte-linjaler kom til Norge, og jeg 

fikk tak i dem gjennom Alt om Håndarbeid. Jeg sydde et par dynetrekk i 

Ohio star, husker jeg, fra stripete crepe bomull som var så vanlig i sengetøy 

den gang. 

    

Utover 90 tall var jeg ofte i Quiltehuset og sydde flere løpere. Jeg var på et 

kurs eller to det året Bergen Quiltelag hadde 10 års jubileum, men da 

møtedag alltid kollidert med et annet møte, var jeg ikke medlem.   Jeg holdt 

et par kurs i Log Cabin for Husmorlagets arbeidsstue-lærere. 

 

Dette teppe er fra 1997/98 og pr i dag er 

det uquiltet fordi det fikk en dårlig merke 

og jeg plukket opp quiltingen for å sy på 

en ny kant.   Jeg har tatt det med fordi det er min først quilt laget av stoff 

(et kit), kjøpt på internett. Det var ikke moms på selv stoffet, men jeg 

husker hvor irritert jeg var fordi jeg måtte betale moms på portoen! 

 

I America er quilting kjent 

som en hobby for damer 

med «empty nest 

syndrome», dvs. det er en 

hobby man tar opp etter at 

barna flytter ut (fordi man 

da kan bruke soverommet 

som syrom). Jeg hold på 

med dette lenge før det, men det er sant å si at etter jeg fikk 

plass til å spre utstyr utover at hobbyen har tatt helt av! 

 

Min siste ferdig quilt, er ikke quiltet ennå, men det er laget 

fra «et kit» min sønn sendte meg som julepresang fra 

America i fjor.  (Snille gutten, han ringer til Keepsake 

Quilting og ber dem å plukke ut noe til en gitt pris, men man 

vet aldri hva som kommer.) Dette var i Bali stoffer og halve 

Log Cabin blokker. 

 

I mellomtiden holder jeg på med et EPP prosjekt som heter 

«La Passacaglia with Mr Penrose», som er en millefiori quilt. 

  

  

Det er over 4000 quiltere over hele verden som deltar 

via en Facebook side og det er ganske fascinerende å 

se hvor mange varianter av én quilt det kan bli.  Her er 

2 av mine rosetter. 

 

 

Jeg sender stafettpinnen videre til Anne-Marie 

Wolff. 

                  Hilsen  

                Christine Andreassen 
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Glimt fra den internasjonale quiltefestivalen i Houston 2015. 

 
Jeg vil i de neste numrene av Lappenytt vise dere noen glimt av den fantastiske utstillingen, men 

det er umulig å gi et rettferdig inntrykk av hele utstillingen, til det var den alt for stor. Det er nesten 

ufattelig at det kan samles så masse flott på et sted. Selv brukte jeg to fulle dager på utstillingen, og 

da var jeg så full i inntrykk at hjernen min ikke klarte å ta inn mer. 

 

 

Noe av det første som fikk min oppmerksomhet var en lang vegg med disse flotte quiltene. Jeg 

prøvde å ta et langt bilde med panorama-funksjonen på mobiltelefonen, og da fikk det denne 

merkelige fasongen. Jeg tar det likevel med for at dere skal se hvordan det var montert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiltene er laget av Kathy Nakajima, 

Tokyo Japan, og da jeg «googlet» henne 

kom det opp masse informasjon. Hun er 

født på øya Maui, Hawaii og er en svært 

populær japansk TV-personlighet og har 

skrevet mange bøker og DVD ‘er om å 

lage «Hawaiian quilts». 

 

 

 

 

 

 

Her er et lite utsnitt fra ett av quiltene 

for å vise hvordan arbeidet var. 
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De flotte quiltene hennes som var på denne utstillingen var alle håndapplikerte og håndquilt, og det 

var et fantastisk arbeid. 

Hele serien heter «Shower Trees» og var sponset av Clover Needlecraft, Inc. (Jeg vet ikke helt hva 

det vil si, men jeg tar det nå med). Quiltene viser de forskjellige årstidene fra Vår til Vinter. 

Nedenfor har jeg satt opp quiltene i den rekkefølgen de hang på utstillingen og nummerert dem, slik 

at det er lett å finne igjen tittelen i listen nedenfor.   

 

 

 

 

 

 

1. Spring is just around the corner (Våren er like om hjørnet) 

2. In the Height of spring (Våren på sitt høyeste) 

3. A fainth touch of Rainy Season (Så vidt en anelse av regntiden) 

4. A smell of early summer (Lukten av en tidlig sommer) 

5. Energy of summer (Sommerens energi) 

6. The first signs of fall has appeared (De første tegn på høsten har vist seg) 

7. A perfect silence (Den perfekte stillhet) 

8.Late in the Fall (Sent på høsten) 

9. The beginning of Winter (Starten på vinteren) 

10. Stay in the nest (Hold deg «til huset») 

 

Jeg vil ta for meg flere slike tema-utstillinger fra quiltefestivalen i Houston i de neste numrene av 

Lappenytt, for det var så utrolig mange flotte quilter og kunstnere som var fremhevet med egne 

utstillinger.  

         

Turid Uren 
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International Quilt Festival, Houston. 
 
En drøm har gått i oppfyllelse, jeg fikk reise til Houston og den 

Internasjonale Quilte Festivalen. Det er den største festivalen i 

USA og hvert år hørte jeg om alle de norske som hadde vært der 

og håpet at det skulle bli min tur, og det ble det i 2015. Jeg var 

veldig spent på hva jeg skulle oppleve, var det for stort, altfor 

mye folk til å kunne nyte alt? Ja alt var nytt og ukjent. 

 

For at dere skal forstå hvor stort denne festivalen er, kan jeg 

fortelle at det var over 1500 quilter i utstillingen, fantastiske 

flotte, både store og små quilter. De var fordelt på mange 

spesialutstillinger og kategorier. Det var 21 kategorier der det 

var delt ut 1., 2., 3. pris og ”hederlig omtale”. I tillegg 

premiering for Juryens valg og Publikums favoritt. 

Jeg måtte se utstillingen i flere etapper, det var så mye å se og 

fordøye. Det var og slik at de forskjellige vinnerne gjerne stod 

ved sin quilt slik at vi kunne snakke med dem og stille spørsmål 

ang quilten. Vi traff mange forskjellige quiltere her, en dag den 

ene og neste dag en annen. Spennende å hilse på dem og 

beundre flotte quilter.  

 

Det var 720 kurs fordelt på 121 kursholdere. Mye å velge 

mellom, alt fra artquilt, maskinquilting og handsøm. I tillegg var det en del foredrag. Så var det noe som het 

”Meet the teachers”. Her var det forskjellige kursholdere som holdt foredrag på 30 min. Det var 44 

forskjellige foredrag. Her satte en seg bare ned og hørte på når det passet.  

Inne i butikkhallen hadde Craftsy undervisning. Her pågikk 4 parallelle foredrag, hvert på 30 min. Her var 

temaene Quilt, Paint, Embellish og Stitch. Her var 56 forskjellige kursholder. 

 

Det er flere hoteller som hadde spesialpriser for festivalen. Jeg bodde på Hyatt Regency (tror de fleste norske 

pleier å bo der). Flott hotell, fine rom. Her gikk det også gratisbuss til Quilte festivalen nesten kontinuerlig. 

Det gikk fint an å gå også. 

 

Det blir arrangert forskjellige sight-seeing turer en kan 

melde seg på. Jeg kom til Houston på tirsdag kveld og 

hadde tid til en tur på onsdagen. Turen startet i en 

quiltebutikk som heter Painted Poney and Quilts. En stor 

flott butikk der vi ankom kl 8.30 og ble møtt av en 

hyggelig betjening og med nybakte cookies. Turen min 

gikk til Galveston. En øy og en by litt sør for Houston. 

Dette området ligger utsatt til for vær og vind, siste 

ødeleggelsen var orkanen Ike i 2008. Byen er kjent for fine 

treskulpturer. Trær som ble knekt under ødeleggelser ble 

ikke saget ned, men en omskapte stammene til fantastiske 

figurer både i parker og private hager. Vi besøkte den 

eldste trekirken i Galveston, St Joseph’s Catholic Church, fikk gå litt i byen og stoppet tilslutt på et 

jernbanemuseum.  

Rett fra tur og til pre-åpning av festivalen. Greit å få et innblikk i hva vi skulle gjøre på de neste 4 dagene… 

George R. Brown Convention Center er stedet der festivalen finner sted. Her var 503 forskjellige 

butikker/boder. Mange flotte butikker, mye nyheter og spesialting for quiltere. Utvalget var stort, det var 

bare å la lommebok og koffertvekten bestemme hva en kjøpte med seg hjem. 

 

Det var en flott opplevelse å få være på denne Festivalen. Kan tenke meg å reise tilbake en annen gang. Da 

vil jeg ha litt flere dager og få med meg noen flere sight-seeing turer og sett litt mer av byen Houston. 

     Margun Vatshelle 
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9/11 Memoreal Museum. 

 
Dro på ferie til USA i høst, hvor jeg besøkte New York City og Houston. 

Var turist i NYC i åtte dager.  

Det var mange severdigheter som skulle besøkes, deriblant 9/11 Memorial. 

Fordi jeg var i NYC den dagen i 2001, ble det en sterk opplevelse å se alt 

som var kommet på museet. 

Parken utenfor var bygd opp på grunnen der tvillingtårnene stod. Navnene 

på alle de omkomne stod der, og der ble det pyntet med roser og flagg. 

Inne i museet så jeg quiltene, ”Cutting Off” og ”Reflection”. 

Drunell Levinson igangsatte en quilteutstilling til minne om 11. september 

som skulle samle verk fra tekstilkunstnere fra alle verdenshjørner. Hun la 

ut retningslinjer for prosjektet på sin hjemmeside. Året etter var det 

kommet inn 94 quilter. Mange hadde ”Twin Towers” som motiv. 

Utstillingen ble vist mange steder både i USA og i Japan. Quiltene 

”Cutting Off” og ”Reflection” ble så donert til 9/11 Memorial Museum. 

 

Etter oppholdet I NYC gikk turen til Houston hvor The International Quilt 

Festival ble arrangert. Også her fant jeg quilter inspirert av 9/11, deriblant 

”Babies of 9/11”.  

Det var de ansatte i Moda som ønsket å bidra med noe som kunne trøste 

familiene som hadde mistet noen. De bestemte var å lage babytepper til 

hver baby som ble født i de pårørendes familier. Totalt ble det sydd 51 

quilter og gitt til familier i New York. ”Forhåpentligvis hjalp quiltene litt 

ved at de pårørende familiene føler at de er i våre tanker og bønner.”, sier 

de ansatte hos Moda. 

 

Margun Vatshelle 
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