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«Allietare» - sydd av Turid Uren (se side 10) 
 Mystery Quilt Design av Bonnie Hunter  

Quiltet av Anne i Quiltestallen. 
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Leder  

 
Påsken er tilbakelagt og selv om 

været ikke var det beste her hos 

oss, har forhåpentlig de fleste 

fått ladet batteriene. Og nå går 

det i alle fall mot lysere tider og 

det er jo deilig.  

På veldig fine dager, vil man 

helst være ute hele tiden og da er 

det kanskje ikke så lett å finne 

tid til å sitte inne med 

symaskinen. Men det er jo fint å 

sitte ute med håndarbeid, f.eks.  

å sy på lukkekanter. Ellers liker 

jeg også å ta symaskinen ut på 

terrassen på de fineste dagene. 

Og noen regnværsdager blir det i 

alle fall innimellom. 

Som ny i styret, er jeg spent på 

om vi klarer å få til interessante 

aktiviteter på medlemsmøtene 

våre. Vi starter friskt med 

symøter både i april og mai og 

håper dette blir godt mottatt. 

Ellers er vi åpne for innspill fra 

medlemmene om hva man 

ønsker på møtene. 

Jeg ønsker alle sammen en fin 

vår! 

 

Karen Hella 
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Stoff til Lappenytt 

sendes til  

Astri Ese Hole 

abehole@online.no  

og med kopi til 

Turid Uren  

tmuren@online.no 

 

 

 
 
 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  

i mai er  

 

26.april 2016 

 
 

Neste møte: 

 Tirsdag  

10.mai 2016 

kl. 19:30 
 

Anne Gro Larsen vil 

fortelle og vise bilder fra 

NQFs årsmøte.  

Det blir også symøte. 
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Referat fra marsmøtet.  
Denne kvelden var det mange som hadde funnet veien til møtelokalet, også fra andre quiltelag enn 

vårt eget. Ikke uten grunn, for Wenche Wolff Hatling fra Northern Quilts skulle holde foredrag om 

sitt arbeid. Wenche er sivilarkitekten som begynte med quilting for å koble av fra en stressende 

jobb, og som nå ”er ”Northern Quilts”. Hun designer sine egne mønstre og er en av dem som 

designer stoff for Moda! Vi fikk en sniktitt på kolleksjonen hennes som kommer til jul, og som 

passende nok heter Jol. Det er virkelig imponerende at en norsk quiltedame kan gjøre suksess i 

USA!  

Wenche inspireres av naturen, arkitektur, rosemaling, gamle strikkemønstre og ikke minst gulv. 

Hun tar mye bilder. Ellers er filosofien at ”Det ska’ vårrå arti’, sjø’!” Det innebærer at ”sydd er 

sydd, og tråkling er feigt” . Det er bedre at noe er ferdig enn at det er perfekt. Perfekt blir det ikke, 

så det er like greit å få det ferdig!  

 

Broderusk er Wenches ord for stitchery, og hennes bidrag til det norske språk. Hun fargelegger ofte 

disse broderuskene. Da bruker hun billige voksfarger (gjerne de som selges i spann). De er elendige 

på papir, men helt supre til stoff.  

 

Etter foredraget fikk vi se – og ta på – quiltene hennes. Hun hadde med et helt lass! De som ikke 

fikk dette med seg gikk virkelig glipp av noe. Hun viser at det går an – også for en ”vanlig jente fra 

Norge”. Men, som hun sa: ”Ting tar tid, og det er itt’no som kjæm ta seg sjøl”.  

 

Etter foredraget var det pause. Det ble gitt en del info om Vestlandstreffet i oktober, om 

konkurranse på junimøtet og mye annet. Husk på Søstre for søstre- aksjonen. Det kan leveres 

toalettmapper helt frem til sommeren. Anne Marie Wolff gir seg nå i Lappenyttredaksjonen, og ble 

behørig takket av.  På vis-og-fortell var det masse fint – som vanlig  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
 
 

 

 

 

SØSTRE for SØSTRE 

 

I skrivende stund har jeg fått inn 10 

flotte toalettmapper. 

 

Det ble delt ut stoff til mapper på 

mars-møtet og mange tok imot og 

dermed sa seg villig til å sy mapper. 

Mapper kan leveres på møtene til 

undertegnede. Det blir levering til 

krisesenteret etter junimøtet. 

 

Håper å nå målet som er 50 mapper! 

Takk til alle som er med å bidra. 

Mappene blir satt stor pris på! 
 

Margun Vatshelle 
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Tepper til glede-sydag den 27. februar 
Å komme sammen med andre quiltere for å sy til en felles sak, er alltid like inspirerende og kjekt. 

Denne gangen var vi sammen på butikken Papirgleder på Knarrevik påSotra.  www.papirgleder.no/ 

Vi ble tatt godt i mot i trivelig lokale og hadde en koselig sydag.   

 

Det var ikke så mange som 

hadde tatt turen, men tepper 

ble planlagt og sydd. 

Utveklsing av ideer til farge og 

sammensetning  er alltid like 

utfordrende og moro.  

 

Da sees vi kanksje på neste 

sydag for Tepper til glede. 

Føle med på BQl sin nettside – 

der vil du finne neste dato, når 

det nærmer seg. 

 

Ragna Langlo 
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Min favorittblokk/teknikk – SEMINOLEBORDER 

 

Denne teknikken er mye brukt blant seminoleindianerne fra Florida, som dekorerer klær og tilbehør 

med flerfargete border. Ved å sy sammen stoffremser i forskjellige farger og/eller bredder, og 

deretter kutte dem opp og sy dem sammen igjen, får man en bord i den bredden og 

fargesammensetningen man ønsker. 

I fjor høst sydde jeg en quilt av et stripestoff jeg hadde hatt 

liggende noen år. Det var i fargene turkis, hvitt og svart, og 

hadde seks striper i bredden. Jeg kuttet stoffet mellom hver 

stripe, og kombinerte stripestoffet med seminoleborder i svart 

og hvitt. 

 

Jeg skar 5 cm brede remser av flere svart-hvite stoffer, i tillegg 

til ensfarget svart.   

Disse sydde jeg sammen slik: 

 

- ensfarget svart 

- mønster med 75 % svart    

- mønster med 50 % hvitt og 50 % svart 

- mønster med 75 % hvitt (dette er midten av den ferdige 

borden) 

- mønster med 50 % hvitt og 50 % svart 

- mønster med 75 % svart 

- ensfarget svart 

 

Jeg kuttet så den sammensydde remsen i 5 cm brede stykker. 

Disse sys sammen til en skråstripe der hvert stykke forskyves en 

plass framover. De ytterste svarte delene skjæres bort. 

 

Så er den svart-hvite seminoleborden klar til å sys sammen med 

det turkise blomsterstoffet. 

Jeg har også brukt denne teknikken til å ramme inn 

applikasjoner. En liten bamse fikk en smal hvit-blå-hvit 

passepartout, og ble på den måten framhevet og adskilt fra den 

større log-cabin rammen rundt ham. 

 

For noen år siden sydde jeg en jakke med flere forskjellige 

seminoleborder. Den er designet av Michelle Jackson, og var et 

veldig lærerikt og artig prosjekt.  

 

Neste gang man kommer over en Hard Rock Cafe, kan det være greit å vite at Seminolestammen 

eier denne kjeden! 

 

Gun Tepstad 
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Årsmøtet i Trondheim mars 2016. 

 
Jeg ankom Trondheim litt sent. Jeg var i følge med Grete fra Tåsen quiltelag. Vi fikk raskt sjekket 

inn og ble fortalt hvor middagen var. Hallen så ut til å være smikk full. Med hjelp av betjeningen 

fant de plass til oss. Middagen var nesten over, men vi fikk likevel varm mat servert. Da middagen 

var over holdt lederen for NQF, Heidi en liten tale og erklærte møtet for åpent og ba oss gå ut i 

foajen hvor vinnerne av konkurransen ville bli presentert. Det var så midnattskonsert i 

Nidarosdomen. Og så var det tid for senga.  

Neste dag etter frokost startet årsmøtet. Det er et av de roligste årsmøtene jeg har vært på.  

 

Siden jeg ikke hadde fått registrere meg kvelden før, måtte jeg gjøre det for å få merkelapp som 

viste hva jeg hadde betalt for. Etter lunsj åpnet butikkene og utstillingen. Selv om det var mange 

mennesker slapp en å gå i kø. 

Det ble litt tid til å sitte ned og prate med 

gamle kjente. Jeg var så heldig å få kjøpe 

billetten til festmiddagen av en som ikke 

kunne delta på den. Etter middagen var det 

utdeling av gevinstene som på forhånd var 

trukket ut. Det var kjekt å se at mange fra BQL 

vant flere premier. 

 

Søndagen hadde jeg meldt meg på foredraget 

til Tine Solheim, men det måtte jeg droppe 

hvis jeg skulle nå flyet hjem. Men jeg fikk med 

meg Quilteforum. 

 

 På mai-møtet vil jeg vise flere bilder og 

fortelle mer. 

  

Anne Gro Larsen  
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KURS under NQF sitt årsmøte. 

 

Helgen 11-13 mars holdt NQF sitt årsmøte. Det er alltid kjekt å 

delta, treffe andre quiltere fra rundt om i landet, se flott 

utstilling og delta på kurs og foredrag. Det var mye spennende 

denne gangen.  

Jeg hadde meldt meg på glidelåskurs med AnnAKa. Hun har 

alltid gode kurs og gode kompendier til oss. 

Det som nå var nytt var metallglidelås i metervare slik at en kan 

lage den lengden en trenger.  

Her var det en del viktige ting en måtte kunne for å få det til. 

Her trengte en flattang og avbitertang for å komme i mål. 

Et kort men nyttig kurs av god lærer. Godt kompendium og 

ekstramønster til en fin toalettmappe. 

Kompendiet som omhandler hvordan en tilpasser glidelåser i 

metall stod vi fritt fram til å dele med venner…., det var 

opplysninger alle kunne trenge.(ta kontakt om du trenger å låne 

det) 

Margun Vatshelle 
 

 

Midnattskonsert i Nidarosdomen.  

Under årsmøtet i Trondheim var deltakerne så heldige å få 

invitasjon til en midnattskonsert i selveste Nidarosdomen. Det var 

Trondheim Quiltelag som hadde arrangert konserten og vi fikk en 

minnerik opplevelse. Etter konserten var det anledning å gå litt 

rundt i kirken. Blikkene våre falt på gulvene og her var det mange 

quiltemotiv.  

 

 

 

 

 

Som det fremgår av bildene er det mange fine blokker som kan syes 

etter disse motivene. Selvsagt var det også mye annet flott å se i kirken 

så dette var et flott tiltak. Jeg er glad vi meldte oss på selv om vi ikke 

var tilbake på hotellet før over midnatt. 

 
                         Astri Ese Hole  
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Jeg er ikke helt ferdig med å vise dere flotte quilter fra siste quiltefestival i Houston, og spesielt 

presentere de som har laget dem. Det som er så gøy på slike utstillinger, er at man ofte får snakke 

med de som har laget vinnerquiltene. 

 

«Fly me to the Moon» av Jerry Granata, 

Palm Springs, California, 

vant førsteplass i gruppen « Art-People, 
Portraits and Figures, sponsored by Grace 
Company 
  

Om inspirasjonen sier Jerry: Ideen til denne quilten fikk jeg fra et lite maleri av min venn Juan 

Carlos Espejo. Det formelig tigget om å bli laget til en stor quilt! Jeg ønsket å gi det et uttrykk av 

gammel Hollywood retro, og derfor brukte jeg lamé og sterke farger mot en bakgrunn av svart. 

Metalltråd og Swarovski krystaller får det til å skinne! 

Teknikker: Maskin søm og maskin applikasjon, håndbroderi, håndmalte stoffer, maskinquiltet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jerry har laget quilter i over 30 år og det som er så spennende er at han bruker alle mulige 

«umulige» stoffer i quiltene sine. Interessen for søm og stoffer fikk han i 5-års alderen da han satt 

ved siden av søsteren mens hun sydde. Han lærte å sy klær, og drev en stund og sydde kostymer for 

The National Marionette Company. Han er også veteran i US Navy etter 21 års tjeneste som 

musiker. 

 

Du kan lese en fyldig artikkel om han i Quilter’s Newsletter Desember/Januar 2015.  

  

Turid Uren 

http://www.quiltersnewsletter.com/blogs/insideqn/files/2015/11/FlyMeToTheMoon.jpg
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Vestlandstreffet 2016 

 
Komiteene arbeider for fullt. Info om kursene vil bli lagt på nettet. Det 

blir et stort og variert utvalg av kurs, en flott utstilling og spennende 

butikker. Det er også et sosialt område der du kan møte andre, se demo 

av ulike teknikker kose deg med eget sytøy. 

Fredag blir det Quiltegryte med etterfølgende spennende foredrag. Lørdag kveld blir det middag 

med ”nogo attåt”. Dette jobbes det fortsatt med. Så om noen føler seg fristet til å være en slags 

toastmaster sammen med en eller flere, så er det ledig ”stilling”. 

Frist for påmelding er blitt satt til 1. juni. Påmeldingen åpnes sist i april/begynnelsen av mai, så følg 

med på BQL sin hjemmeside der fortløpende info kommer.  

Vil minne på hjelp til smågaver og gevinster fra alle medlemmene. Alt blir mottatt med takk. Det er 

også behov for frivillige til å ta ulike vakter/oppgaver under treffet. Her kan du gi melding til Mette 

Lise Vikne eller Anna S Hundal. 

        Ragna Langlo 

Vi presenterer:  

Pat Archibald, en av kursholderne på årets Vestlandstreff!    

Pat fikk som mange av oss andre interesse for stoff i ung 

alder. Hun fikk leke med sin bestemors restepose da hun 

var liten. Bestemoren sydde ikke, men hadde likevel masse 

stoffrester. Moren derimot var sydame og hadde mange 

fargerike bomullstoff. Hun laget sitt første lappeteppe som 

elleveåring. Da hennes barn var små, laget hun flere små 

quilter. Hun designet og sydde barneklær også. 

I 1990 deltok hun på det første City and Guilds Patchwork 

and Quilting kurs i Scotland. Inntil da hadde hun arbeidet 

som ergoterapeut. Hun og en venninne startet den første 

quiltebutikken i Scotland kalt Purely Patchwork. Butikken 

tiltrakk seg kunder ikke bare fra Scotland. De hadde lærere, 

ikke bare fra Storbritannia, men fra mange andre land. 

Etter 10 år fant hun ut at det var på tide å gå videre og 

utvikle seg selv. Hun ville bruke tid på å jobbe med sine 

egne designer og holde kurs. 

Hun skal holde 2 en-dags kurs for oss: ”Gost Images of the Orient” og ”Celtic 

Connection”.  

Vil dere vite mer om Pat kan dere gå inn på www.patarchibald.com  

eller info@patarchibald.com 

 

mailto:info@patarchibald.com
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Bonnie Hunter og mysterie-quiltene! 
Bonnie Hunter er en kjent «stjerne» på den amerikanske quiltehimmelen, og er en av de store når 

det er snakk om å sy av rester. Hun har gitt ut mange bøker om emnet, og har faste spalter i flere av 

de amerikanske quiltebladene. 

 

Hvis du ikke kjenner til henne anbefaler vi et besøk på hjemmesiden hennes, som du finner under 

denne linken: http://quiltville.blogspot.no/ Der finner du masse spennende stoff, bl.a. masse gratis 

mønster «Free Patterns», der det er mye inspirasjon å hente. Du finner henne også på facebook hvis 

du søker på quiltville. 

 

Hun har flere ganger hatt opplegg med mysterie-quilter, og det blir mer og mer populært ser det ut 

for. Det er deltagere fra hele verden. Det er gratis å være med, det er bare å følge med og henge seg 

på ved neste anledning! Vi var flere fra Norge som var med denne gangen, og det ble opprettet en 

egen facebook-gruppe der man kunne legge ut bilder og følge hverandres fremdrift, og der var det 

en som hadde regnet ut at teppet inneholdt 2350 biter! 

 

Denne gangen hadde Bonnie hentet inspirasjon i fargene fra en tur til Toscana sist sommer, og ga 

det navnet Allietare (som kan oversettes med å glede seg/være glad). Siden jeg(Astri) var de samme 

stedene samme høst, ble disse fargene hun foreslo så aktuelle for meg. Turid vegret seg litt i 

begynnelsen, men hun ble overtalt.  

 

Mysteriet ble innledet med en introduksjon der Bonnie la ut forslag til stoffer og farger, men ba om 

at vi måtte bruke det vi hadde av rester. Jeg (Astri) var heldig og hadde tidligere kjøpt noen stoff i 

akkurat disse fargene. Egentlig hadde jeg tenkt å bruke de til et teppe til hytten, men det ble fort 

skrinlagt. Turid hadde også en god del rester i disse fargene og dermed var vi i gang. Hver fredag 

ble det avslørt en ny del som vi skulle jobbe med, og det begynte 

allerede i november. Vi skjønte fort at dette ville bli tidkrevende, 

men vi gikk i gang.  

 

I første avsløring skulle vi sy 294 trekantruter i grått og lyst, og da 

var det godt å ha Tryll med Trekanter! Så ble «et nytt spor» lagt ut 

hver fredag, og det var bare å hive seg på for å følge med så en ikke 

falt av lasset! 

  

Siden 1. juledag var på en fredag, ble nest siste spor lagt ut dagen 

etter!  

Hvert nytt spor inneholdt gode beskrivelser, tegninger og bilder, så 

det var enkelt å følge med, selv om man kunne få «hakeslipp» av de 

store antallene av hver del som skulle lages! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://quiltville.blogspot.no/
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Siste del ble lagt ut 1. nyttårsdag 2016 og først da fikk vi se hva vi virkelig hadde gitt oss ut på! Det 

var stort, og det var litt av en jobb å få det sammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turid og jeg ble enige om at vi ville ha teppene ferdige til «Vis og Fortell» på NQF sitt årsmøte i 

mars i år og Anne i Quiltestallen sto klar til å quilte for oss.  

 

Vi ble begge veldig fornøyde med resultatene, men for et stort arbeid! Det er nok det største jeg har 

laget (Astri)! Vi har ikke tatt skrekken, heller tvert imot, og er allerede begynt å legge strategien for 

et nytt mysterie quilt med Bonnie! 

Astri Ese Hole og Turid Uren  

 

 

 

 

 

  

Her er de to blokkene 

vi endte opp med. I 

tillegg kom det en del 

«trekantblokker» 

siden teppet ble 

montert på 

diagonalen! 

 

Astri sitt teppe til venstre, Turids til høyre 
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