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Dette flotte Bargelloteppet er sydd og maskinquiltet av Lesley Jolmstar. 

Design etter et mønster i boken «More Twist-and-turn Bargello quilts»  

by Eileen Wright. Teppet måler 96 x 94 inch. 
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Leder  

 
Mai er dugnadsmåned for 

mange. Siden jeg er ny Sameiet 

så jeg på dugnaden  som en fin 

mulighet til å bli kjent med mine 

nye naboer. Mange stilte opp og 

det var kosting,legging av 

bark,luking av løvetann og 

planting i nye blomsterkasser. 

Størst oppmerksomhet fra 

mennene  ble det rundt en 

nyinnkjøpt trillebår hvor hjulet 

ikke gikk rundt. Etter mye 

skruing og dunking måtte de gi 

opp og resultatet ble at den 

hverken kan brukes eller leveres 

tilbake. 

Kvelden ble avsluttet med sosialt 

samvær og ønsket mitt med å bli 

kjent med naboene ble absolutt 

innfridd. 

BQL har sin dugnad til høsten. 

Vi skal sammen jobbe for et flott 

Vestlandstreff. 

Der kommer vi sikkert til å glede 

oss over gjensyn med gamle 

kjente, men også treffe nye 

kreative Quiltere. 

God dugnad alle sammen 

Ønsker dere også en riktig god 

sommer. 

Marit Schaathun 
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Påskjønnelser. 

 

Vi har de siste årene gitt alle 

som skriver til Lappenytt en 

stoffbit som takk for 

innlegget. 

Tenkte at dette kanskje 

inspirerte medlemmene til å 

skrive, men det har ikke hatt 

den store effekten. 

Vi vil nå dele ut et gavekort 

på desember-møtet.  Hvert 

innlegg til Lappenytt gir et 

lodd og så trekker vi en som 

blir premiert med gavekortet. 

Håper dette kan være en 

inspirasjon til å skrive. 

Margun Vatshelle 

 
 
 
  

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  

i oktober er  

 

27.august 2016 

 
 

Neste møte: 

 Tirsdag  

13.september 2016 

kl. 19:30 
 

Butikkenes dag. 
 

Beskrivelse til julekurvene 

vi laget på maimøtet finner 

dere på hjemmesiden vår. 

 

 

mailto:bjorg.beyer.riisnes@gmail.com
mailto:marit.schaathun@gmail.com
mailto:turitenn@online.no
mailto:anne.wester@outlook.com
mailto:lillehusetart@gmail.com
mailto:karen.hella1@bkkfiber.no
mailto:ella.moenilssen@gmail.com
mailto:abehole@online.no
mailto:tmuren@online.no
mailto:ma-vats@online.no
mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
mailto:irser@frisurf.no
mailto:ella.moenilssen@gmail.com
mailto:tmuren@online.no
mailto:akarikon@online.no
http://www.bql.no/


 

Lappenytt nr. 203/2016   ✄  Side 3 

Referat fra mai-møtet.  
Vi begynte med dørgevinsten og gikk over til å trekke gevinst for navnelapp. Førstnevnte gikk 

veldig greit, men det ble en utfordring å finne noen som hadde navnelappen med. Hele 6 lodd ble 

trukket, men ingen av dem som ble trukket ut hadde navnelapp.. Da stoppet trekkingen. Skjerpings, 

folkens ;-)  

 

Vi gikk raskt i gang med å lage julehjerter til Vestlandstreffet. Det ble sydd ivrig rundt om på 

bordene, og praten gikk.  

 

Anne Gro Larsen hadde kveldens foredrag, med referat og 

bilder fra NQF’s årsmøte.  

 

Anne Kari Reutz informerte om Tepper til glede: Hun har 

blant annet fått 20.000,- i sponsormidler fra Fana 

Sparebank! Hun oppfordret oss til å sy topper, så ville Anne 

i Quiltestallen quilte dem for oss. Så syr vi på lukkekanten 

selv etterpå. Det gjør det kanskje litt enklere å delta. Ett av 

møtene i høst blir viet Tepper til glede.  

 

18. juni er det Quilt in Public-day. Vi oppfordres til å ta 

med oss sytøyet ut og vise hva vi gjør på.  

 

Til Vestlandstreffet trengs småting til gevinster, hjelpere til 

ulike ting og bidrag til utstillingen. Det blir 6 butikker: 

Tonje Brodering, Solfrids Quiltestove, Anne Kari (Vassdal), Papirgleder, Kreaktiv og 

Hardingasaum. Arrangementskomiteen har fått en kjempeflott gevinst: Et juleteppe med alle 

stoffene og kurs over et år! Alle som har vært spurt har vært positive til å gi gevinster. Det er flott! 

Nå må vi bare melde oss på…  

 

Til sist: Lappenytt sliter med å få inn bidrag, og har bestemt at det skal kun komme ut 5 blad pr. år: 

oktober, desember, februar, april og juni.  

På vis-og-fortell var det som vanlig mye fint                                Kjersti Stenhjem Lie  
 
 

Møteplan for høsten 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. september Butikkenes dag 

11. oktober Signe Haugen: frihåndsquilting på maskin; Tips og nye triks fra 

Signe.  

Vi skjærer stoffer til «Tepper til glede». Vi har med alle stoffene 

og setter opp stryke- og skjæreutstyr så medlemmene kan finne 

stoffer og ta med for å sy hjemme. Alle tar med saks. 

15. november 

OBS datoen! 

Julegavedugnad – medlemmene gir tips til gaver, som et slags «vis 

og fortell».  

Butikkenes dag. 

13. desmeber Oppsummering av Vestlandstreffet, v/Turid Uren 

Snitter og kos + utlodning 
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Inger Dekke til minne. 

Pinseaften fikk jeg telefon fra Christina Dekke at hennes mor, 

Inger, var død. Hun hadde hatt et kort sykeleie. Inger ble 93 år 

gammel. Jeg ble kjent med Inger tidlig på 80-tallet. En venninne 

som gikk på nybegynner kurs hos meg, ba om få ta med seg sin 

tidligere sjef, som hun mente trengte noe nytt å fokusere på. 

Inger hadde da nylig mistet sin samboer. Inger kom og satt bare 

med blyant og papir. Sydde ikke et sting. Hun stilte masse 

spørsmål, og jeg svarte så godt jeg kunne. Neste kurskveld kom 

hun med flere blokker som hun hadde sydd helt perfekt. Slik 

gikk hele kurset, og da det var slutt, hadde jeg fått en godt 

voksen dame som venninne.   

Da både Bergen Quiltelag og NQF ble stiftet, var hun med fra 

begynnelsen. Vi reiste sammen på flere årsmøter, og hun deltok 

aktivt i diskusjonene. Vi reiste også sammen til Quilt Expo Europe i Odense og Haag. Hun var med 

i flere quilte-bee’er. Alle hennes etterkommere har fått quilter. Hun måtte få hjelp av Anne Marie B. 

til å sy en quilt til det nyeste oldebarnet.  

Men Inger var ikke bare en quilter. Hun kardet, spant og farget sitt eget garn som hun siden vevde 

tepper av. Hun strikket, heklet og flettet kurver. Inger var også med i Husflids Håndtverkerne. Hun 

fikk også meg til å bli medlem der. Sammen med Mona ( BQL medlem) og en lærer fra 

Friundervisningen, fikk  vi i regi av Husfliden avholde utstilling på Bryggen. Inger hadde ikke noe 

verv i Quiltelaget men hun åpnet huset på Marmorneset til juleveksted flere år på rad. Da hadde hun 

pyntet til jul både inne og ute. Jeg savner henne! 

Anne Gro Larsen 
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Min første og siste quilt. 
 

Min første quilt sydde jeg januar 1997.  

Da var jeg på kurs hos Quiltehuset . Vi skulle sy forskjellige 

teknikker med håndsøm og symaskin. Det ble et teppe til min datter 

som da var to mnd. Nå er det veldig falmet, men det er bare 

sjarmerende. 

Jeg syntes det var veldig kjekt, og meldte meg på et kurs til. Det 

var en mer avansert og større veggquilt. Hun som hadde kurset, 

viste to quilter som var sydd med to forskjellige sømrom. Jeg tror 

det var inch og cm. Det ble stooor forskjell på størrelsene. På det kurset lærte jeg hvor viktig det var 

å være nøye med kutting og søm…..Det var mye å holde styr på, og jeg er veldig fornøyd med 

teppet. Men som dere sikkert har fått med dere, er jeg opptatt av at baksiden må se ok ut, også. 

Dette teppet ligger stuet vekk i systuen min, fordi baksiden består av et bakstykke som overhode 

ikke passer til framstykket.  Jeg burde absolutt sy den om med et 

bakstykke som passer! 

Naboen min drev import av gardinstoffer til bl.a Princess, og 

Laura Ashley. Når prøvebøkene gikk ut på dato, fikk jeg dem. 

Det ble sydd mange tepper og duker på den tiden.  

Jeg kjente ingen andre quiltere, og det ble stort sett sydd med 

firkanter, og skulle det være litt «avansert», ble det kanter rundt 

firkantene. 

Så fant jeg ut at Bergen Quiltelag hadde møter i Fyllingsdalen 

på Varden idrettspark. 

Jeg begynte å gå der, og oppdaget at quilter bestod av mer enn sammensydde firkanter. 

Det var en stor glede å bli kjent med så mange kjekke quiltedamer. 

Det har blitt en del kurs siden den gang.  

Jeg har en liten systue ikke langt fra huset mitt.  Der er det alltid «litt rotete». Såpass at da jeg hadde 

hatt innbrudd, skjønte jeg det ikke før jeg så at datamaskinen var bortevekk… De stjal bl.a 

symaskin og ruskeposen og en reisebag jeg hadde sydd på bestilling. Heldigvis var jeg forsikret. 

Ganske ok med ny symaskin  

Quiltehuset har hatt noen kurs med en blokk hver mnd. Jeg har sydd et veggteppe av Lynett 

Anderson. Det ble jeg faktisk ferdig med . Men juleteppe til AnnaKa, ligger halvferdig under 

sofaen. Det gjør også Eventyrteppet. Og det må!  jeg få gjort ferdig, da jeg egentlig har gitt det til 

barnebarnet mitt, Hannah, i dåpsgave. I fjor……. Jeg går i quilteklubb med Anita, Anna Synnøva 

og Immen. De er racere på håndsøm. Jeg har i alle år sagt at sekskanter skal jeg aldri sy på ! 

Men en gang vi var på hyttetur på hytten til Immen, måtte vi ha håndsøm med oss. Da måtte jeg 

begynne med sekskanter. Takk og lov for limpennen ! 

Siden da har det blitt mye sekskanter. Mitt første sekskantteppe 

brukte jeg 2,5 år på. Så ble det en løper med bittesmå sekskanter. 

Det var et akkurat passe stort arbeid å ha med seg på seiltur i 

forfjor sommer.Den brukte jeg 10 mnd på. Nå holder jeg på med 

tre sekskanttepper til. Det er bra for finmotorikken:-D 

 

Min siste quilt var til min far. Da jeg var på Vestlandstreffet i 

Florø, var jeg på Lemoine-kurs. Jeg ble aldri ferdig, så jeg 

brukte blokkene på teppet til min far istedenfor. Han ble veldig 

glad for det.  

 

Sender stafettpinnen videre til Anne Gro Larsen. 

Quiltehilsen fra Mette Lise 
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Kvinneprosjekt i Sør Afrika 

 
En del av dere har kanskje fått med dere at jeg var på en aldeles 

fantastisk tur til Sør Afrika i vår, arrangert av Quiltemagasinet. 

Bente Vold Klausen var en super reiseleder sammen med en 

lokal (norsk) reisequide. 

 

Turen hadde et veldig variert program, både fest og hverdag, og 

mot slutten av turen besøkte vi et par kvinneprosjekter. Det jeg 

vil fortelle litt om her heter ENZA, Empowering women. 

 

ENZA i Sør Afrika jobber med underpriveligerte kvinner i 

Mbekweni området, mellom Paarl og Wellington, nær Cape 

Town. 

 

I Sør Afrika er 48 % av kvinnene uten arbeid, og 68 % av barna 

lever under fattighetsgrensen (iflg. Unicef 2010). Av alle mødre i Sør Afrika er 40% single og av 

dem er over 60 % uten arbeid eller utdannelse. Mindre enn 50 % av fedrene hjelper til med penger 

til barnas oppvekst. 

 

Vi besøkte en arbeidsstue/systue som hadde mange kvinner i arbeid. De sydde forskjellige ting, 

men mye ble laget i det Sør Afrikanske ShweShwe-stoffet. Av det sydde de vesker, nett og andre 

småsaker, som var lett å selge til oss turister.  

 

Det hang også en hel rekke med barnekjoler sydd av herreskjorter, og de hadde utnyttet skjortene på 

en fin måte, slik at knappestolpen foran var den opprinnelige fra skjortene. 

 

Da vi var det holdt de på med en stor ordre på 15 store piknik-tepper til en bedrift.  

 

Det var stor fattigdom i området, og på denne måten kan en del kvinner lære å forsørge seg selv, i 

hvert fall hjelpe til med økonomien og kanskje gi skolegang til barna.  

 

 

Den flotte daglige lederen 

Her jobbes det med piknik-teppene 

Herreskjorter ble søte små kjoler 

Det var en stor opplevelse å få besøke disse stolte 

kvinnene. 

Turid M. Uren 
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Handleglade damer! Slik skal det se ut når vi hjelper en slik god sak 
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Vestlandstreffet 2016 nærmer seg. Når sommerferien er over er det 

”full rulle” med de siste forberedelsene.  Når du leser dette så er 

påmeldingsfristen til kurs gått, men det er flullt mulig å komme på 

dagsbesøk og delta i det sosiale rom, delta på demonstrasjoner av ulike 

teknikker – og ikke minst handle i butikkene.  Utstillingen med mange 

flott arbeider kan du også se. Vi blir glade om du tar lodder, noe som 

kan resultere i at du vinner noen av de flotte gevinstene vi allerede har 

fått. 

Samtidig  ønsker vi at du gir oss tips hvor vi kan henvende oss for å få flere gevinster  og småting i 

godtposene. Vi trenger også frivillig innsats til vakter og annen hjelp.  På møtet i september  ønsker  

vi å kunne fulltegne vaktlisten vår. 

Da håper vi at som mange som mulig kommer på Vestlandstreffet 2016.  Vi gleder oss  til å se deg 

der – som kursdeltager eller som besøkende. 

 

SÅ VAR DET EN TING TIL… 
Nå er det på tide å utvide utstillingskomiteen litt. Jeg trenger 3-4 mennesker som kan hjelpe til når 

vi skal samle inn arbeidene, lage merkelapper og en eventuell katalog. Og når vi kommer til den 

store dagen skal vi henge opp og presentere arbeidene våre på best mulig måte. Da trenger vi nok 

enda flere (det kommer an på hvor mye vi får inn), så det finner vi ut av senere. Så still opp jenter, 

husk at hvis du er med, kan du påvirke hvordan utstillingen ser ut, og har du gode ideer i den 

anledning, så kom med dem! 

Signe Haugen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        OBS! OBS! OBS!  

Jeg har flyttet i leilighet og har mindre plass enn før. Derfor vil jeg gi vekk min samling 

av Lappenytt, helt fra nummer 1 og nesten komplett.  

Send en SMS til tlf. 970 09 953 hvis du er interessert. 

                  Syglad hilsen Anne Marie B 

 

Med bobler i glassene feiret 

Syklubben Strimlene at vi var 

ferdige med Log Cabin Quiltet 

som skal være gevinst i BQL 

Noen av restene ble til disse søte små brikkene. 

 

Syglad hilsen Anne Marie Bottolfsen 
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Vi skal vise oss frem på VESTLANDSTREFFET! 
v/Signe Haugen 

 
Vi trenger bidrag fra dere alle for å få en fin utstilling på Vestlandstreffet i høst. Vi ønsker å vise 

bredden i det vi driver med, fra vesker og sminkepunger til store sengetepper. Så ikke vær 

beskjeden og tenk at dine ting ikke er bra nok, vi trenger dere alle. 

 

For at utstillingskomiteen skal få en fornemmelse av hva vi har å vise frem, oppfordrer vi dere til å 

sende oss en påmelding av arbeidene deres med de opplysningene som er listet i skjemaet nedenfor. 

I tillegg vil vi gjerne ha et bilde av arbeidet hvis det lar seg gjøre. 

 

Kopier gjerne skjemaet og send inn eller lever det til Signe Haugen, eller send en E-mail med de 

samme opplysningene samt bilde til signe.haugen@jadata.no. 

Skjemaet vil også bli lagt ut på vår hjemmeside.  

 

Siste frist for påmelding er 1.september 2016, men vi vil gjerne ha beskjed i god tid. 

NB! Alle tepper bør ha en kanal på baksiden til opphenging, ca.10 cm bred. 

 

 

 

REGISTRERINGSKJEMA for arbeider til utstillingen på  

VESTLANDSTREFFET 2016 i Bergen 

 

Navn______________________________________________________ 

 

Telefon og E-mail:___________________________________________ 

 

Type arbeid:________________________________________________ 

 

Størrelse: B:_________  x  H:_________cm 

 

Inspirasjonskilde (bok, kurs o.a.: ________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Quiltet av:___________________________________________________ 

 

 

BQL forbeholder seg retten til å fotografere de innsendte bidragene uten 

ytterligere tillatelse fra innsender. 
 

mailto:signe.haugen@jadata.no
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Quilting skaper international kontakt!  

Jeg har vært på tur til Tyskland på treff med 32 damer 

som alle har det til felles, de syr La Passion. Det blir 

skapt nye vennskap over landegrensene mellom folk 

med den samme interesse og lidenskap for 

sekskanter.  

Vil først fortelle hva La Passion er. La Passion er en 

quilt bestående av 17200 sekskanter. Sekskantene er 

½ ” store. Det er designet av Grit Kovacs. Grit har en blogg, Grit'sLife, og på den la hun ut delene 

etter hvert som hun sydde de. Det ble så stor respons at hun oppmuntret andre til å starte å sy 

quilten sammen med henne. Dessuten har hun en FB-gruppe, Hexagonquilt La Passion, der det nå 

er over 900 medlemmer. Over 200 har startet på sin egen LP. Målet er en fellesutstilling under 

handarbeidsutstillingen Nadelwelt i 2019. Der har Grit fått tildelt plass til 50 quilt. Vi håper at minst 

så mange har fullført La Passion før den tid. Det er helt spesielt at et mønster blir delt ut gratis og 

designeren følger mønsteret sitt liv gjennom FB og årlige treff.  

Vi var 2 fra Norge som reiste, Turid Bakken og jeg. Det 

eneste vi hadde å gjøre var å kjøpe flybilletter til Hamburg, 

resten ble organisert av Grit og hennes hjelpere. Vi ble 

hentet på flyplassen og kjørt til hotellet, Heidschnucke i 

Bad Bevensen. Om fredagkvelden hadde Grit invitert alle 

hjem til seg til et enkelt måltid med brød og vin. Her var vi 

18 damer sammen, de fleste var ukjente for hverandre. Etter 

måltidet ble det en flott Vis-og-Fortell. Grit hadde og mye å 

vise oss, og vi fikk se hennes fine syrom og longarm-

maskin.  

Lørdag var den store dagen. Da var vi samlet på Eiscafe Aldo i Ebstorf. I cafeen hadde Grit laget 

utstilling med mange små og store quilt hun hadde sydd. Her var og hennes La Passion utstilt. De 

aller fleste hadde ikke sett den ferdig før denne dagen. Det er virkelig et mesterverk.Etter en lunch 

var vi kommet til det STORE….alle 32 skulle få vise fram sin LP.  Her var mange flotte varianter i 

varierende farger. Noen var kommet langt, andre så vidt begynt, og Grit og Manuela hadde ferdig 

quilt. Resten av dagen satt vi og sydde pratet og koste oss. Det ble og servert nydelig buffe-middag. 

Det ble en flott dag full av inntrykk…  

Neste dag ble Turid og jeg tatt med på sightseeing til Celler, en 

liten tysk småby. Her var det en flott quilteutstilling som vi fikk 

nyte i rolige omgivelser. Mange flotte quilter som gav oss ideer 

med på hjemveien..  Vi spiste is på uteservering på torget og 

virkelig koste oss i et nydelig sommervær. Denne dagen ble 

ekstra bonus for oss. Det ble en flott helg, full av inntrykk. Vi 

fikk nye venner og ny inspirasjon til å sy videre på LP. Dessuten 

gleder vi oss til å reise på nytt treff neste år… 

Vil du lese mer om La Passion kan du gå inn på disse bloggene:  

Turid sin blogg: densyendehimmel.blogspot.com 

Grit sin blogg: gritslife1.blogspot.com 

Margun Vatshelle  
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Tepper til glede – et brennende engasjement. 

 
Vi (Turid og Astri) inviterte oss selv på besøk til Anne Kari 

Reutz – vår kontaktperson til teppeaksjonen, for å få vite litt 

om hva hun driver med og hvordan hun kom i kontakt med 

quilting. 

Hun var ikke ukjent med søm, for moren sydde mye klær og 

var flink med farger, og også Anne Kari sydde alt til seg selv. 

Hun ble hektet på quilting etter et kurs i AOF for over 20 år 

siden, og vi fikk se flere arbeider med nydelige og 

harmoniske farger, noe som går igjen i alle hennes arbeider. 

Quiltingen ble etter hvert en kjær hobby, sammen med lesing.  

Hun ble først medlem av Arna Quiltelag og etter hvert også 

Bergen Quiltelag. For Anne Kari er dette er sosial hobby som er 

givende og hun liker å skape noe nytt. Det blir mye søm av 

løpere, festremser og puter til julemarked og messer. Hun var 

også med på en messe som hadde tittelen ”Nyttet på nytt”, her 

laget hun mye spennende av gamle dongeribukser! 

Anne Kari har tidligere hatt ansvar for «Tepper til glede» i fem 

år og selv om dette ga henne mye trengte hun en pause.  For et 

par år siden tok hun på seg vervet igjen, som kontaktperson mot 

Barneklinikken og andre lokallag i omegnen. Dette er en 

oppgave som gir henne mye, 

både det å glede andre og 

tanken på at det er barn og unge 

som er alvorlig syke og som vi 

kan glede med våre tepper. Hun 

ser at både barna, foreldre og til og med besteforeldre synes det er 

rørende at vi lager tepper som gis bort, og de ansatte ser at dette 

gleder barna i en vanskelig periode. 

Leger har bedt om å få henge opp noen tepper på veggene i rom 

som brukes til behandling av barna for å myke opp rommene og 

ikke minst avlede oppmerksomheten til barna. Takknemlige 

foreldre har også tatt kontakt når Anne Kari og de andre som er 

med på overleveringen har ventet i resepsjonen på Barneklinikken 

for å avlevere en ny ladning med tepper. 

Siden 2001 er det levert 1719 tepper og 152 kosekaniner, det er 

et fantastisk tall. 

Anne Kari har gjort en fantastisk jobb med å skaffe penger til 

«Tepper til glede». For 2016 har hun søkt om og mottatt kr 20.000,- fra Fana Sparebank, kr 2.500,- 

fra A. Høvik Eiendom AS og kr 15.000,- fra Sparebanken Vest. Dette er midler som kan søkes om 

hvert år. Dette er det respekt av! 

Det er nå kjøpt inn stoff og vatt som blir brukt til nye tepper. I tillegg er det inngått en avtale med 

Anne i Quiltestallen om at hun kan quilte teppene for oss, og BQL betaler regningen for dette.   

Vi har også kunnet sponse et par andre lag med vatt fordi de har vært så produktive og levert mange 

tepper til aksjonen.  

Til våren blir det igjen quiltevake og Anne Kari håper at mange vil møte opp og sy mange tepper. 

Overlevering av tepper til Barneklinikken vil skje til høsten en gang, dato er ennå ikke bestemt fordi 

Barneklinikken skal flytte inn i det nye bygget. Anne Kari vil informere så snart hun vet mer. 

Turid Uren og Astri Ese Hole 
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