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Alle hjerters dag i februar! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teppet er designet, maskinsydd og maskinquiltet av Signe 

Haugen. Det måler 67 x 67 cm. Teppet er også basis for 
hjerteserien i Lappenytt i 2015. 
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Leder  

 
Nå er det årsmøte igjen. Det er 2 

år siden jeg sa ja til å være med i 

styret. Det har vært en hyggelig 

tid.  

Etter å ha vært i utlandet så 

mange år , følte jeg meg som en 

nykommer da jeg var tilbake. 

Derfor var det bra at jeg sa meg 

villig til en omgang i styret. Jeg 

har blitt bedre kjent med mange 

flere på den måten. Det kan 

anbefales.  

Selv om jeg er ute av styret, er 

jeg enda ikke ferdig med min 

oppgave som leder av 

kurskommiteen til Vestlands 

treffet. Der har jeg med meg 

Astri Ese Hole, Turid Uren og 

Ellinor Isaksen. Vi har kommet 

godt i gang. Jeg tror vi har 

funnet et fint spekter av ulike 

typer kurs slik at alle skal kunne 

finne noe de vil lære mer om.  

Ellers går vi for hver dag mot 

lysere tider. Jeg har merket at 

bjørkene på Liafjellet alt har fått 

den burgunderlilla fargen den får 

når våren nærmer seg.  Men enda 

vil det være dager med surt vær 

hvor jeg kan sette meg ned og 

håndquilte ferdig en quilt.  

 
Anne Gro Larsen 
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Vi får besøk av Wenche 

Wolf Hatling som eier 

Northern Quilt 
 

Wenche viser også 

arbeider og har med 

mønstre ++ for salg. Hun 

har ikke med 

bankterminal, så det blir 

kontantsalg. 

Vi ønsker velkommen til 

en inspirerende og 

spennende kveld! 
 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  

i februar er  

 

26.februar 2016 
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Referat fra januar-møtet. 

 
Etter at Bikko hadde ønsket velkommen til 56 fremmøtte, 

fortalte Anne Gro Larsen oss om Khanta quilting, en 

håndarbeidstradisjon fra Bangladesh og øst India. Vi var bedt 

om å ha med stoff så vi kunne teste teknikken. Hun hadde laget 

og kopiert opp instruktive stensiler, og gikk rundt og veiledet 

under kaffekosen. Kantha betyr brodere, og det er fascinerende 

å se hvordan quilting har oppstått med litt forskjellige uttrykk 

rundt omkring i verden. Veldig ofte som en teknikk for å 

utnytte utslitte og gamle klær. Med flere lag sarier som ble 

brodert sammen ble det laget fantastisk flotte tepper. 
 

Etter pausen ble fikk vi oppdatering fra: 

 Astri Ese Hole: Lappenytt nr. 200 som kommer i mars og blir 
ekstra stort. Alle ble oppmuntret til å komme med stoff. 

 Turid Uren: Nettsiden er fremdeles under oppdatering. 

 Bikko: Vestlandstreffet 2016. Vi er godt i gang med 
arbeidet. Her trenger vi masse hjelp i form av gevinster og frivillig arbeid.  

 Signe Haugen styrer med utstillingen på vestlandstreffet og 
oppmuntret alle til å delta! 

 

Til slutt takket Bikko for seg ved å kalle styret opp. 

Styremedlemmene fikk en kaffekopp og et lite dikt hver. Bikko 

rekker ikke årsmøtet i februar. Så var det hennes tur til å bli 

takket for en strålende jobb i 3 år. Hun fikk et ugle-kubbelys til 

«slottet» på Tjøtta og en stor bukett tulpaner. Møtet ble som 

vanlig avsluttet med «vis og fortell».  

 

Ella Moe-Nilssen 
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Vestlandstreffet 2016 
 

 

Kurskomiteen er kommet godt i gang med å finne kurslærere 

og foredragsholder. Vi mener vi har funnet mange spennende 

kurs for enhver smak. Påmeldingsskjema til treffet vil bli lagt 

ut på hjemmesiden vår i mars/april, slik at det blir mulig å 

melde seg på direkte her. De andre komiteene er også kommet godt i gang med 

arbeidet. For medlemmene våre er det veldig fint om dere vil lage små og større ting 

som kan brukes til premier. Her er det mange muligheter, nøkkelhanker, 

koffertlapper, sminkepunger, glassbrikker, små spisebrikker (mug-rugs), større 

spisebrikker m.m. Vi trenger gevinster, så herved er oppfordringen gitt! 

 

   Astri Ese Hole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helleveien 228, 5039 Bergen 
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Wenche Wolff Hatling besøker Bergen Quiltelag 15.mars! 

 

 ”Jeg gleder meg til å vise deg min designprosess- så 

hjertelig velkommen til foredrag!” 

Wenche Wolff Hatling er designer og eier av 

quiltebutikken Northern Quilts. 

”Sømglede er livslyst! Hvis du kan leke med farger og 

tekstur, og bruke hendene dine til å skape noe - ja da er du 

et heldig menneske” sier Wenche Wolff Hatling (46), eier 

og designer i Northern Quilts i Steinkjer i Nord-

Trøndelag. ” Gjennom mitt arbeid kan jeg inspirere andre 

til å sy og quilte, og det er fantastisk å oppleve de mange 

positive tilbakemeldinger på jobben min!” 

Wenche er dama bak Northern Quilts. Gjennom mange år 

har hun gjort seg bemerket i det norske og skandinaviske 

quiltemiljøet, og nå også internasjonalt, gjennom 

stoffdesign for japanske Lecien Fabrics og nå for 

amerikanske MODA. Som den første norske designeren 

jobber hun internasjonalt mot de store verdensledende 

quiltemagasinene. Hennes mønstre publiseres på engelsk 

til verdens quiltebutikker gjennom grossister i USA. 

”Det har krevd mye jobb, tålmodighet og tid” sier Wenche. ”Det er itj’nå som kjæm tå sæ sjøl”- om 

jeg får sitere en gammel Vømmøltekst. ”Jeg har jobbet målrettet i mange år, deltatt på 

internasjonale Quilt Market i USA, og investert både tid og penger. Jeg sa opp arkitektjobben i 

2011, og har siden satset 100% på Northern Quilts. Det er en herlig bransje, og jeg trives med å 

gjøre mine ting! Mitt mål er å inspirere deg til å 

sy noe, og hvis jeg får noen til å smile når de 

ser mine designs, DA har jeg lykkes!” sier 

Wenche. 

”Norsk formspråk er en stor inspirasjon, og ser 

du på stoffdesignene mine og broderimønstre, 

så kan du kjenne igjen elementer fra 

strikkemønstre og rosemaling.” 

Northern Quilts har flere forskjellige 

abonnementer og egendesignede 

månedsblokker. Mest populært er 

broderuskabonnementet, hvor kunden får 

broderimønstre kombinert med lappeteknikk. 

”Broderusk er vår egen merkevare for disse 

mønstrene med broderi, for det skal være enkelt 

og uhøytidelig”, sier Wenche. 

 

 

Wenche skisserer ideer og syr blokker og broderier selv, og quilter også mange av teppene selv. 

”Tiden strekker ikke til for å sette alle ideer ut i livet, så det blir mange kveldstimer på jobb!” 

 

Hvis du vil møte Wenche, så finner du henne på Facebook og Instagram og på butikkens egen 

blogg;  www.northernquilts.blogspot.com. Northern Quilts sender ut et nyhetsbrev for å komme i 

kontakt med kundene.  

Nettbutikken har adressen: www.northernquilts.no 

Facebook og Instagram, søk opp ”northernquilts” 

http://www.northernquilts.blogspot.com/
http://www.northernquilts.no/
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MIN FØRSTE OG SISTE QUILT 

 

Da jeg begynte i quiltelaget 1990, ble jeg bitt av 

applikasjonsbasillen. Før det hadde jeg vært litt borte i 

lappeteknikk på Husflidskolen. 

Etter å ha sydd kun grytekluter, små brikker og puter, 

begynte jeg på et kurs i Baltimore hos Anne Gro. Det 

resulterte i min første quilt. Egentlig var det i 

utgangspunktet ikke så stor forskjell, siden man 

applikerte på en og en blokk. Deretter kom jo 

sammensying av alle blokkene, og masse quilting på et 

stort objekt, men det var bare morsomt. 

 

Det ble mye håndsøm for meg i fortsettelsen, spesielt 

«over papir» - både firkanter og sekskanter mm. Jeg 

synes det er avslappende med papirsøm, og aldeles ikke 

tidskrevende som mange tror. 

 

 

 

Naturligvis fortsetter jeg med applikasjoner, ofte i 

kombinasjon med broderi. Det har også blitt mye 

Japansk bretteteknikk. 

Etter hvert har jeg fått en stor familie med 3 barn, 7 

barnebarn og 4 oldebarn, så det jo noen jeg kan sy 

tepper til. Min datter Pia har fått Baltimorteppet, og 

min eldste datter Katarina har fått et hvitt «Whole 

cloth» teppe. Det er et teppe som er sydd i et stykke stoff med kun quilting. Hun likte det best fordi 

det ikke var noen farger. 

Det har blitt babytepper og konfirmasjonstepper og mye mer. Men bortsett fra et bryllupsteppe 

forrige sommer, og «oldebarntepper» blir det for tiden kun små ting jeg lager. Det er et teppe til 

oldebarnet Teodor, som er det siste jeg laget. Jeg har brukt en teknikk med « Hurtighjørner», som 

jeg liker veldig godt. Jeg brukte samme teknikk i bryllupsteppet. 

Jeg gir stafettpinnen videre til Anne Kari Hersvik Aarstad. 

 
Anne-Marie Wolff 
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MIN FAVORITTBLOKK – LOG CABIN 
Gjennom de årene jeg har quiltet, har jeg stadig vendt tilbake til Log Cabin- blokken, den kan 

brukes til så mye. Brukt på tradisjonelt vis er den tidløs og alltid fin, men det har i de siste årene 

framkommet mange måter å lage en «vri» på grunnblokken, som alle vet liker jeg den ideen, og det 

kan gi mange spennende resultater.  Ved å 

bruke forskjellig bredde på strimlene på 

de to halvdelene i blokken, kan man til og 

med lage hjerter! Strimlene er her dobbelt 

så brede på høyre som på venstre halvdel 

av blokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vridd L-C er en annen ide, det gir mange spennende effekter, og kan brukes i både små og store 

sammenhenger.  

Hilsen Signe Haugen. 
 

 

 
SØSTRE-FOR-SØSTRE. 

 

Håper dere er klar for å sy flere toalettmapper! Nå kan dere sy uten å tenke på at de må fylles, det 

tar jeg meg av. Vi fikk penger fra Sparebanken Vest i høst og har penger til å fylle 50 mapper. Jeg 

håper vi klarer dette og er klar til å levere i mai/juni. 

Mappene kan levers til meg. For info om Søstre-for-Søstre, gå inn på siden til  

Desiree Lappeteknikk. 

 

Margun Vatshelle 
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Flere «drypp» fra den Internasjonale Quiltefestivalen i Houston, TX - 2015 

 

Brigitte Morgenroth 

 
Under min vandring inne på utstillingsområdet, ble mine 

øyne dradd til noen flotte quilter, de fleste i LogCabin-

teknikker, som var satt opp som en egen separatutstilling, og 

midt i utstillingen satt også damen som hadde sydd dem. Vi 

kom i snakk, og hun var en spennende tysk dame som het 

Brigitte Morgenroth. Da jeg «googlet» henne kom det opp 

info om at hun er født i 1933 i byen Eberswalde i Tyskland, 

og det skulle tilsi at hun er 83 år! 

  

Hun er selvlært og startet sin quiltekarriere i 1990 da hun 

bodde i SørAfrika, og jobbet som frivillig på et hospital der 

ektemannen var lege. Inspirasjonen fikk hun fra bilder av 

Amish quilter. Senere bodde de i Libya (1994-99), og hun 

quiltet med de stoffene som var tilgjengelige der: polyester 

sateng i sterke farger, nylon, viskose og blandingskvaliteter. 

  

Hun finner nå mye inspirasjon fra fargene i dupionisilke og polyestersateng, av og til kombinert 

med mønstret bomull, og hun liker å jobbe med geometriske former, og da spesielt forskjellige 

former av LogCabin, for det blir så mange spennende lys og skygge effekter alt etter vevingen i 

stoffene. Det meste er håndsydd, og all quiltingen er for hånd. 

 

Dette så vi mye av på hennes separatutstilling, og her kommer en del eksempler på quilter hun 

hadde valgt ut til å representere henne på quiltefestivalen i år. Hun har en lang og imponerende liste 

over steder hun har stilt ut quiltene sine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaball 
Her ser vi dansende par ved å bruke 

teknikken «Log Cabin with a Twist» 

Tripoli 
Inspirert av alle fargene i stoffene på 

markedene i Tripoli 
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 (Geteiltes Rot) Deler av rødt 
Nydelig bruk av farger! 

 Fikk ikke med meg info om denne, men 

det er bare å nyte og beundre! 

Hilsen 

Turid Uren 

 

Gylden oktober 
Log Cabin i livlige farger og sydd i en 

moderne stil 

Striper av land 
Log Cabin i ujevne fargede striper som 

veksler med hvite/lyse striper 
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Besøk hos Knarvik Stoff og Søm 
 

Tidlig i høst så jeg et bilde på Facebook av en spisebrikke 

med et flott stoff med dyr på. Dette tenkte jeg ville være 

flott å sy og ha på hytten. Men da jeg spurte hvor stoffet 

var kjøpt, svarte butikken at det allerede var utsolgt i 

butikken.  

Noen dager senere så jeg en ny spisebrikke, denne også 

med noen dyr og jeg ringte straks til butikken og spurte 

om de hadde mer igjen av det stoffet. Det hadde de og 

jeg kjørte ut med en gang. Det er jo et godt stykke å 

kjøre, så jeg måtte være sikker på at de hadde stoffet. 

Da jeg kom inn i butikken, skjønte damen med en gang 

at det var meg som hadde bestilt stoffet med dyr på, 

hun hadde ikke klippet det fordi de hadde to typer, et 

med sølv og et med gull. Hvilket jeg ville ha? Måtte se 

på begge og bestemte meg for det med sølv og kjøpte 

noen andre stoff som passet til. 

 

Det var en utrolig hyggelig butikk å komme til, hun som 

sto i butikken fortalte at det hadde vært en annen butikk 

der tidligere, men så hadde disse to, Solveig Askeland 

og Anne Kristine Øvretveit overtatt butikken for ca 5 år 

siden. Her var mye stoff og masse garn så her var nok å 

bli fristet av. Det anbefales en tur til denne butikken. 

 
Astri Ese Hole 

 

Kurs med Turid Uren:  

                    – Den forsvunne vindmøllen 
 

I Quilteklubben vår var det flere som hadde lyst å lære noe 

nytt og vi diskuterte litt frem og tilbake hva vi kunne tenke 

oss. Til slutt bestemte vi oss for å spørre Turid om hun ville 

komme og holde et lite kurs for oss. For å få prisen litt ned, 

spurte vi også noen flere i Quiltelaget om de ville være med 

og vi ble tilslutt 6 stk som ble med. En i klubben bor i 

Futurum og der har de en stue som vi kan låne og her er god 

plass til både symaskiner og kuttematter.  

Turid viste oss først en måte å sy dette på. Først skar vi ut 

trekanter og sydde sammen, så klippet vi de opp igjen og 

sydde sammen. Resultatet ble veldig flott. Turid hadde også 

en annen måte å gjøre dette på slik at vi kunne bruke ”Tryll 

med trekanter”. Dette var et kjekt kurs og vi har allerede 

bestemt at vi vil be Turid om flere kurs til våren. 

Ellinor er ferdig med sitt teppe og det henger allerede på 

veggen. Jeg holder på med mitt teppe og har tenkt å melde 

det på til utstillingen til Norsk Quilteforbund. Flere av de 

andre har også kommet et godt stykke på vei.  

Astri Ese Hole 
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Publikumsfavoritt fra Houston 2015. 
 

Enhver quilteutstilling har publikumsfavoritt. Besøkende 

stemmer på den quilten som de blir mest imponert over. 

Under festivalen i Houston ble det Angela Petrocelli som gikk 

av med seieren. 

Når vi fikk høre historien hennes måtte en bare bli imponert. 

 

Angela begynte med et komplisert hånd-applikerings- 

prosjekt, men fant fort ut at dette ikke var noe for henne.(det 

ble en UFO). Hun la ned prosjektet og dro på Casino. Der 

vant hun penger. Neste dag kjøpte hun symaskin. Hun ville 

begynne å quilte. Quiltevenner anbefalte henne å starte med et 

lite og enkelt prosjekt. Hvorfor? spurte Angela. 

Selv hadde hun en visjon om hva hun ville begynne med. 

Hun begynte å sy Square-in-Square og sydde til hun hadde 

borden rundt (ca 600 blokker)og litt etter litt falt resten av 

designet på plass. Alt er sydd på papir.  

Hun bestemte seg for å quilte teppet selv. Det er 

frihåndsquiltet og mye sying In-the-Ditch. For henne var 

quiltingen den vanskeligste delen av prosjektet. 

Etter 2000 farger og 10.000 biter senere hadde hun ferdig sin første quilt og kunne si: Why not?  

Det tok henne 3 år å fullføre den.  

 

En ble bare helt imponert når en så quilten, så mange små biter og så nøyaktig sydd. Harmonisk i 

farger. Bare det å få sin første quilt på utstilling i Houston står det stor respekt av. 

Hun fikk også 1.pris i Traditional Pieced Category. 

Mange spør henne hva neste prosjekt er og da kan hun røpe at den har ca 30.000 biter. Gleder meg 

til å få se den quilten ferdig! 
 

 

Margun Vatshelle 
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