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«Gult er jo kult». 

Duken sydd av Marit Schaathun, maskinsydd og maskinquiltet. Inspirert av et mønster 

av designeren Lynne Wilson som heter Forget me not. 

Lappenytt 
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Leder 

 
Hei alle BQL-venner 

 

Så er det nytt år og nye 

muligheter. Vi har et nyvalgt 

styre og vi har et spennende 

program for jubileumsåret vårt, 

som det forrige styret og 

Lappenyttredaksjonen har 

samarbeidet om.  

På forrige møte hadde vi bedre 

fremmøte enn vi har hatt på 

lenge, jeg håper det lover godt 

for det videre arbeidet i laget. I 

skrivende stund lader jeg opp til 

årets kosetur, nemlig årsmøtet i 

NQF. Det er alltid like hyggelig 

å møte gamle og nye 

quiltevenner og få påfyll av 

inspirasjon.  

Våren er på vei med lysere tider, 

det er godt for kropp og sjel. For 

mange av oss medfører 

sommerhalvåret mindre innetid 

til søm og kreativitet, men det gir 

jo ofte ny inspirasjon når det 

spirer og gror rundt oss. Så da 

håper jeg på mange hyggelige 

møter og samlinger i det 

kommende året, med alle de 

gamle og kanskje noen nye 

medlemmer i laget. 

 
Hilsen Signe 
 

 

Styret  
Leder 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder 

Marit Schaathun tlf 47296060 

marit.schaathun@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Turid Tennebekk Hansen tlf 93418273 

turitenn@online.no 

 

Sekretær/ Representant Lappenytt 

Ella Moe-Nilssen tlf 93409448 

Ella.moenilssen@gmail.com 

 

Styremedlem 

Karen Hella tlf  45248789 

karen.hella1@bkkfiber.no 

 

Solfrid Skoge Strandtun tlf 91737126 

post@solfrids-quiltestove.no 

 

Lesley Jolmstar tlf 47247446 

jolmstar@outlook.com 

 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf  93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité Redaktør 

Turid M. Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

Sekretær 

Margunn Vatshelle tlf  98010669 

ma-vats@online.no 

 

Frilansskribenter 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf  99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Ella Moe-Nilssen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Web ansvarlig 

Turid Uren tlf   40223044 

tmuren@online.no 

 

Kontakt Tepper til glede 

Anne Kari Reutz tlf 98451552 

akarikon@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i juni er  
 

30.mai 2017 

 
 

Neste møter: 

 

 Tirsdag  

9.mai 
Symøte + referat fra NQF’s 

årsmøte 
 

Tirsdag  

13.juni 
Sommeravslutning med 

kurvfest 

 

Invitasjon 
 

Vi har lyst å invitere 

Bergen Quiltelag til en 

ettermiddag hos Tonje 

Brodering. Vi vil ha 

demonstrasjoner av ulike 

linjaler og andre 

aktiviteter. Det vil bli 

kaffe/te og noe godt å 

bite i. Muligens vil det 

også vanke et godt tilbud 

eller to denne 

ettermiddagen ☺ 

 

Håper dere har lyst å 

tilbringe noen timer 

sammen med oss! 

 

Tid: 20. juni 2017  

kl. 1730 – 2030 

Sted: Hamreveien 1. etg. 

 

Vi ber om påmelding innen 

mandag 12. juni 
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Referat fra Årsmøte tirsdag 14. februar 

14. februar var Valentinsdagen, eller "alle hjerters dag". Årsmøtet ble gjennomført i full 

fordragelighet. Styret har hatt et litt tungt år da to styremedlemmer måtte trekke seg på grunn av 

sykdom i løpet av høsten. Innkallingen ble godkjent, og Astri Ese Hole ledet oss greit gjennom 

årsmøtet.  

Kasserer Turid Tennebekk Hansen loste oss gjennom regnskapet. Vestlandstreffet gikk med 

overskudd på 124.903,- og resulterte i en egenkapital på 229.541,- hvorav 32.254,- er øremerket til 

"tepper til glede". Hun presenterte også et eget regnskap for "tepper til glede". Anne Kari Reutz 

som har påtatt seg ansvaret for aksjonen, har fått inn 45.000,- kroner i løpet av 2016. 

Ragna B. Langlo (Bikko) ledet valget. Undertegnede, Marit Schaathun og Karen Hella var ikke på 

valg. Turid T. Hansen ble valgt for ett år. Lesley Jolmstar og Solfrid S. Strandtun ble valgt for 2 år. 

Signe Haugen ble valgt til leder for to år.  

Årsmøtet ble avsluttet, og jeg fikk gleden av å dele ut påskjønnelser til Lappenytt redaksjonen, Web 

ansvarlig, Anne Kari Reutz og de nye styremedlemmene i form av en Valentin-konfekteske. De 

avtroppende styremedlemmene fikk hvert sitt quiltegavekort. 

Før "vis og fortell" rakk vi en liten økt med håndsøm på sekskantblomstene som ble satt i gang på 

januarmøtet. 

Ella Moe-Nilssen 

 

 

Referat fra mars-møtet.  

Denne tirsdagen var det vår nye leder, Signe Haugen, som ledet møtet. Vi hadde besøk”utenifra”, 

fra Naustdal. ” Mimredamene” kom for å snakke om gjenbruk og redesign. Damene heter egentlig 

Margaret Nygaard og Kjellaug Djupvik. De er begge to pensjonister, og bitt av samme basillen: 

Gjenbruk. Navnet Mimre kommer av at når de så gamle skjorter som skulle klippes opp og 

gjenbrukes, så ble det mye mimring. De selger ruller og pakker med stoff de har kuttet opp fra 

brukte skjorter o.l., og de syr barneklær, smekker og kosedyr av brukte klær og stoffer. De blir ikke 

rik av dette, men de har det veldig morsomt. De hadde med seg stoffpakker i tillegg til en del av det 

de har laget, og mye av det var for salg. Jeg tror ikke det var mye de fikk med seg hjem igjen til 

Sogn. Det var et inspirerende foredrag, og de hadde mye flott å vise frem. Her i Bergen går 

antagelig flere ektemenn en usikker fremtid i møte når det gjelder skjorter... 

 

Mange hadde funnet veien til Fana Kulturhus denne kvelden, og det var veldig kjekt! Praten gikk 

livlig rundt bordene, og stemningen var upåklagelig. Det ble også plass til vis-og-fortell, som 

vanlig. Bildene ligger på hjemmesiden vår ☺.  

 

Kjersti Stenhjem Lie ☺ 
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Quilting av tepper til barneklinikken 

 
Da det er noen som leverer tepper til quilting til «Tepper til glede», som ikke har fått quiltet tepper 

hos meg tidligere, vil jeg komme med noen råd: 

. 

1. Vatt og bakstykke bør være 10 cm større enn toppen på alle fire sider. Dette pga 

oppspenning i maskinen min. Er bakstykket allerede klart, fordi du hadde tenkt å quilte 

teppet selv, og det derfor er for lite, må det skjøtes. Da er det best at bakstykket blir delt i to, 

og det ekstra stykket skjøtet inn på midten, eventuelt 20 cm på den ene siden. 

2. Er toppen avsluttet med ramme, er det VELDIG VIKTIG at disse er målt og kuttet til i 

forhold til midtfeltet de skal sys på. Ta alltid målene tvers over midten av midtfeltet og ikke 

ute i kanten! 

3. Leveres bakstykket med, skal dette være 90 grader i hjørnene. Det hender at bakstykker er 

store nok når jeg måler det, men pga at det er så skeivt, blir det for knapt. 

4. Bakstykker må gjerne være sydd sammen av mange rester, det er bare flott. Men her også er 

det viktig at delene er målt i forhold til hverandre, slik at bakstykket ligger helt flatt når det 

er ferdig. Hvis ikke får jeg problemer når jeg skal spenne det opp i maskinen. 

Lykke til med sying av «Tepper til glede»! 

 

Hilsen Anne i Quiltestallen 
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TO ENKLE BLOKKER SOM GIR SPENNENDE EFFEKT 

 
På siste vis-og-fortell viste jeg et teppe laget med to enkle blokker som sammen ser ganske 

spennende ut. De egner seg godt til restetepper (litt store rester), og jeg tenkte at den kan brukes til 

Tepper til Glede. Litt planlegging av fargene du har, kan gi inntrykk av bånd som er flettet over og 

under hverandre. 

 

Disse blokkene er 5 inch brede og 6 inch høye og de svarte 

stripene er 1 inch. (ferdige mål). Du kan også lage blokken 

kvadratisk, da er det i realiteten bare én blokk, men 

effekten av bånd blir bedre når den er litt rektangulær.  

 

På quilten som vises nedenfor, har jeg brukt rødtoner i de 

smale, vertikale båndene og blåtoner i de brede horisontale, 

men her er det fritt frem for egne valg eller helt hulter til 

bulter. Det er ikke vist kant på teppet, men jeg har brukt 

en svart kant dobbel så bredd som stripene i blokken.  

 

Teppets størrelse kan utvides etter ønske, lag i så fall like 

mange av bred og smal blokk i tillegg.  

For å få den blokkstørrelsen som er beskrevet her, må de 

brede fargene (her blå) kuttes 5,5 inch x 4,5 inch.  

De smale fargene kuttes 6,5 inch x 3,5 inch. De svarte 

båndene er kuttet 1,5 inch. Det forutsettes ¼ inch 

sømmonn. Vil du lage andre dimensjoner på blokkene 

og/eller stripene, bruk rutepapir og tegn opp i skala. Husk 

å legge til sømmonn før du kutter! 

Hilsen Signe H. 
 

 

 

 

Så fint kan det bli med en pose med rester fra 

hurtighjørner og noen fine dager i Rosendal med 

syklubben «Strimlene». 
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Referat fra flere kurs på Vestlandstreffet 2016: 

 
Blomster i Log Cabin med hurtighjørner. 
Kursleder var Inger Naterstad 

 

….. som var en hyggelig dame som delte raust av sin erfaring 

med oss. 

Vi fikk en utførlig materialliste tilsendt hvor det sto alt vi 

skulle ha med. Det gjorde at jeg kunne tenke ut og forberede 

meg litt før kurset. Crazy Log Cabin var nytt for meg. 

 

Det var mange deltakere på kurset og det ble ganske trangt i 

lokalet, men det var et fint og lyst rom. Vi fikk god innføring 

og forklaringer på hva vi skulle gjøre på kurset. Inger 

Naterstad delte også ut en bruksanvisning på hvordan vi 

skulle lage blokken med blomsten. Hun veiledet oss godt 

underveis og det var hjelp å få om vi trengte det. 

Jeg bestemte meg for å lage en stor pute på 70 x 70 cm i grønt med linstoff som bakgrunn, Det 

betydde at jeg måtte jobbe med brede striper for det ble en stor blokk. For meg var det uvant og 

bare sy ulike bredder sammen på denne måten uten å være pinlig nøyaktig, men det var befriende 

og gøy.  

Det var mye skjæring og det ble litt dårlig plass i rommet, skjæreplass og strykeplass kunne vært 

flyttet ut på gangen. 

Kurset var lærerikt og det var god stemning i rommet. Jeg er godt fornøyd med kurset og 

resultatet.  

 
Hilsen Maria Lie-Matthiesen 
 

 

 

 

 

Celtic Connection 
Kursleder var Patricia Archibald.  

 

Jeg valgte dette kurset fordi jeg er litt opphengt i Celtic design 

og ville se om jeg kunne lære noe om hvordan bruke designene i 

sammenheng med lappeteknikk og quilting på en enklere måte. 

 

På kurset fikk vi utdelt hver sin materialpakke. Den var 

inkludert i kursavgiften siden det vi skulle bruke kanskje ikke 

gikk an å få tak på i butikkene som var på treffet. Det var en god 

idé, for etter at vi hadde fått hver vår pakke kom vi fort i gang 

med arbeidet.  

 

Først forklarte Pat nøye hva vi skulle gjøre. 

I materialpakken var det: bakstykke, vatt, to stoffbiter til 

bakgrunn og ramm (jeg hadde valgt stoff med rødt og sort), 

skråbånd i sølv og folie. Hun ga oss målene på bakgrunns- 

stoffet og på rammene. Så var det bare å sette i gang og sy 

toppen sammen. 
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Vi fikk så utdelt noen ark med keltiske design og 

border. Hun viste oss de forskjellige designene 

ferdig. Så ble vatten lagt på bakside stoffet og 

toppen oppå. (jeg ville ha ventet med å legge alle 

lagene oppå hverandre til etter at neste steg ble 

utført). Vi klippet deretter ut den designen vi ville 

bruke og tegnet den av på vlisofiks. Strøk den så på 

plass, fjernet papiret på vlisofiksen. Over designen la 

vi stykker av sølvfolie over. La over bakepapir eller 

matpapir og brukte strykejernet til å smelte det på 

plass.  

 

Da dette var gjort, skulle vi velge bord. Pat viste oss hvordan vi skulle plassere borden og triks med 

å skjule skjøtene. Skråbåndene hadde lim på baksiden og de var lette å stryke på plass. Dersom det 

ble litt feil, var det bare å løsne båndet og gjøre et nytt forsøk.  

Når båndene var på plass, viste hun oss forskjellige sømmer vi kunne bruke for å feste båndene. Det 

ble sydd med metalltråd. Hun ga oss tips om måter til å unngå at metalltråden røk. Rundt designen i 

midten skulle vi sy med metalltråden. Da var det viktig å ha klart for seg når en kunne sy rett over 

eller måtte gjøre et hopp slik at en kunne se når buene krysset hverandre. Hun viste oss hvordan 

feste tråden før og etter et” hopp” uten at det ville synes så godt. Tilslutt var det bare å sy på 

lukkekanten som også var med i materialpakke.    

 

Anne Gro Larsen 

 
 
Moderne design 
Kursleder Helle Løvenskiold. 

 

Jeg var så heldig å få med meg søndagens kurs som Helle 

Løvenskiold hadde på Vestlandstreffet. Hun har et særdeles 

smittende og godt humør, og stor entusiasme for alt som har 

med quilting å gjøre.  

 

Det ble en festlig dag, og så startet hun kurset med å si at vi 

gjerne kunne være litt snille med oss selv når vi var på kurs. 

Ikke stresse og få gjort kjempemye, men lære, og så kunne vi 

heller begynne på dobbelt sengeteppe når vi kom hjem.... 

 

Hun fortalte mye om moderne design. Jeg, og mange av de 

andre, visste ganske lite om dette, så jeg tenkte at jeg kunne 

bringe litt videre til quiltelaget av det jeg fikk med meg. 

Andre kan kanskje skrive mer, og eventuelt rette på meg. 

Dette er en annen måte å tenke om quilting, ikke bare en ny 

teknikk.  

 

Vi er vant med å sy mange blokker, og så sette dem sammen. Blokkene er som regel beslektet. Det 

kan være stjerner, ninepatch, trekanter, applikasjoner med mer. Eller beslektede stoffer. Så kan vi sy 

dette sammen på mange måter, gjerne med striper eller ruter osv. imellom. Som regel er det et 

tydelig system. Og vi kan sy utrolig mye fint og spennende på denne måten!! Det trengs flere liv for 

å utforske alle mulighetene. 



Lappenytt nr. 207/2017   ✄ Side 8 

Moderne quilting er friere, men også ofte mye strammere i 

designen. Teppene har gjerne et grafisk uttrykk, med 

stramme linjer og stor kontrast mellom stoffene. Kvadrater, 

rektangler og trekanter er ofte skåret skakke 

og skjeve. Så her skjæres det litt på måfå, sys sammen og 

skjæres på nytt. Dette er ganske uvant, for vi har jo lært å 

utnytte stoffene godt. Men litt raushet her er nødvendig på 

grunn av de ujevne formene.  Rene linjer brukes også, men 

de litt skjeve, geometriske formene viser tydeligere 

forskjellen til hvordan vi tenker til vanlig. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Det brukes mye ensfargede, eller nesten 

ensfargede stoffer, og stoffer med geometriske 

mønstre. Bakgrunnsstoffet kan ofte utgjøre en 

stor del av arbeidet. Dersom det er tydelige 

«blokker» i arbeidet er de ofte ikke like.  

Lignende, men ikke like fordi de er skåret skjevt, eller er satt sammen på forskjellige måter. 

Quiltingen kan også ha et stramt uttrykk, men det varierer en del.  

 

Anna Synnøva Hundal 
     

 

Nytt fra Bonnie Hunter gruppen 
 

Her er noen bilder som viser fremdriften. Det blir mange forskjellige fargekombinasjoner. Vi skal 

ha neste samling 8. juni og da er nok de fleste i mål med toppen! 
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Disappearing Ninepatch 
 

Da vi var på sylørdag for Tepper til Glede var det flere som gjerne ville lære den blokken jeg 

brukte, nemlig Disappearing Ninepatch. Jeg har derfor tatt noen bilder son viser hvordan jeg gjør 

det.  

 

Jeg syr først en vanlig ninepatch, tre kvadrater vannrett og tre loddrett. Jeg bruker denne teknikken 

helst når jeg har fine motivstoff som jeg gjerne vil fremheve. Disse plasserer jeg i ytterkantene, (da 

blir ikke motivene skåret i stykker. red.anm.) se bilde 1. Dessuten bruker jeg vanligvis to andre 

stoffer. Det går også an å bruke flere forskjellige, men jeg liker best at det blir symmetri i blokken. 

Dersom det er motiv ned tydelig retning, må det tas hensyn til ved sammensyingen, da må hvert 

motiv dreies 90 grader i forhold til den forrige.  

 

Når ninepatchen er ferdig sydd deles den i 2 på midten både vannrett og loddrett, se bilde 2. Man 

får da fire ferdige blokkdeler som så sys sammen igjen.  

 

Dette kan gjøres på forskjellige måter, med dersom det er motiv, liker jeg at de er samme vei, se 

bilde 3. 

 

Ellers har blokken mange muligheter for sammensying, det er mange ideer på YouTube.  

 

Karen Hella 
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Nye styremedlemmer:  
Signe Haugen 

Jeg er 68 år, født i Bergen, men har bodd over 30 år på Østlandet. Har nå 

bodd drøyt 13 år i Bergen igjen. Har 2 barn og 4 barnebarn. 

Jeg har tidligere vært kasserer i laget, men nå har jeg tatt på meg 

ledervervet. 

Jeg begynte med lappesøm i 1985, mest tradisjonelt til hus og heim. I 

1995 oppdaget jeg watercolour og colourwash quilting, og siden det har 

det blitt stadig mer artquilting, med mange forskjellige uttrykk. Jeg har i 

mange år malt og farget egne stoffer og også tråd, og dette gir flere 

spennende uttrykk til teppene mine. Jeg liker å leke og prøve ut nye ideer 

og teknikker, blir aldri lei av å eksperimentere og lære nye ting. 

Meldte meg inn i NQF i 1998, og siden det har jeg vært på alle 

årsmøtene med noen ganske få unntak. Står oppført på NQFs kurslederliste og har holdt kurs både 

på årsmøter og i quiltelag rund om i landet. 

 

 
Eg heiter Solfrid Skoge Strandtun og dette er min andre periode i 

styret i Bergen Quiltelag. Eg bur på Sotra der eg driv Solfrids 

Quiltestove i det gamle våningshuset på garden der vi bur. Prøver å sy 

så ofte eg kan. Når eg er heime går det mest i handsaum, har ikkje 

symaskin heime. For tida står det ei stor quiltemaskin i stova heime, 

som eg skulle ha brukt litt meir. Har alltid mange prosjekter på gang, 

men har for mål i år å bli ferdig med fleire prosjekt enn eg starter! 

Heldigvis er det langt igjen til nyttår :-).  

Vi har bare hatt 1 styremøte ( i skrivande stund), og det er ein positiv 

og fin tone i styret, så eg trur dette blir ei kjekk tid.  

 

 

 

Mitt navn er Lesley Jolmstar. Jeg er født og oppvokst i Canada. 

Jeg flyttet til Bergen i 1985 og har bodd her mesteparten av tiden 

siden. Jeg er utdannet som gartner og jobbet i Bergen kommune i 

mange år, men pga. sykdom kan jeg ikke lenger jobbe som gartner 

og har fått jobb på NAV Fana. 

Jeg laget min første quilt i 1978, da jeg kom over noen oppklipte 

stoffbiter i skapet til min mor. Disse stoffene var fra alle de klærne 

hun hadde sydd til oss barn da vi var små. Det gikk mange år før 

jeg laget den neste patchwork quilt. I 1985 var quilting ganske ny i 

Norge og det var flere butikker i Bergen som solgte stoff. Her fant jeg en bok som startet eventyret 

for meg og jeg ble bitt av basillen. Etter at jeg lærte å quilte på maskin på Lappeloftet på Smørås og 

alle de nye teknikker som kutteblad og matte kom, har jeg vært en ivrig quilter til tider. Der en quilt 

før hadde tatt mange år faktisk å quilte for meg, så kan jeg nå sy store queen size quilt og quilte det 

på 2-3 mnd. alt etter hvor drevent jeg er da. 

Jeg er stort sett selvlært, men har alltid funnet en eller annen oppskrift hvor jeg har brukt teknikker, 

for jeg syntes at  å velge fargene er det kjekkeste med hele prosessen. Nesten hver gang ble jeg 

positivt overrasket hvor fint det ble!  
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«Dugnad» i en Quiltebee 
 

Hva gjør en i en quiltebee? Det blir mye sosialt, god mat og skravling. 

Men når en da først bestemmer seg for en dugnad, er vi ganske så effektiv. 

 

I desember var vi på Colonialen og spiste lunch. Den dagen ble det lagt ut et bilde i Lappmakerne  

av Gunn Toril Dons som inspirerte oss. Det var et juleteppe i rødt, hvitt og grønt. Ellen trengte et 

teppe til en utlodning i desember dette året, så vi bestemte oss for å sy denne quilten på dugnad 

sammen med henne. Vi så og en mulighet til å få brukt en del av de gamle julestoffene vi har 

hjemme. 

 

Vi studerte blokken som var brukt og jeg kjente den igjen fra et tidligere kurs i BQL (Square-in-a-

Square linjalen (SnS-linjalen) som Anne Berit Rød Pedersen hadde kurs på i 2005). Jeg hadde 

kursopplegget (som var skikkelig bra!) Noen oppdaget jo og at de hadde linjalen og fikk pakket den 

opp! 

 

Vi møtte opp med røde og grønne 

julestoffer og lyse stoffer. Én skar biter 

og remser, én sydde og én brukte 

strykejernet.  

 

Jeg fikk den skumle jobben å bruke 

SnS- linjalen, først renskjæring og 

videre dele alle blokkene til 4 nye 

blokker. 

 

 

Etter 3 formiddager hadde vi ferdig blokkene til 

slumreteppet (se bilde). Sammensyingen var igjen, 

men det gikk fort og greit. 

 

Så kjekt å ha et stort prosjekt å jobbe sammen med 

og få et resultat vi er veldig fornøyd med! 

(skal vise teppet på quiltelaget når det er ferdig 

quiltet). 

 

Dugnadsånden er vekket, så neste gang vi møtes, 

begynner vi på Tepper til Glede, så får vi se hva vi 

får utav det. 

 

«Snellene»:   
Anne Marie Wolff,  
Irén Serigstad,  
Ellen Ebbesvik og  
Margun Vatshelle 
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