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Teppet er sydd av Gunn Tepstad og måler 1x1 meter Se mer informasjon 

om teppet og teknikken på side 4 

Lappenytt 
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Leder 

 

Nytt år og nye prosjekter! 

Quiltere har vel ofte litt spesielle 

nyttårsforsetter. 

Kanskje har du bestemt for at en 

UFO skal bli ferdig, eller de fine 

blokkene som har ligget i skapet 

altfor lenge fortjener en fin 

fremtid. 

Mange har vel ubrukte mønstre 

og linjaler og i år skal disse frem 

og brukes. Er det i år alle 

lukkekantene skal syes ferdig?  

 

Det vanskeligste nyttårsforsettet 

er vel det å bestemme seg for at i 

år skal jeg ikke kjøpe nye stoffer, 

men bare bruke av lageret mitt. 

Uansett hvilke planer du har, 

ønsker jeg deg lykke til i det nye 

Quilteåret  

 

Marit Schaathun 
 

 

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 
 

Webansvarlig 

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 april  

 

13.mars  

 

(litt tidlig på grunn 

av påsken)  
 

 
 

Neste møter: 

 

 Tirsdag  

6.mars  
Utvekslingskveld  
mer info på side 9  

 

Tirsdag  

3.april 

Symøte og referat fra 

NQFs årsmøte 

Mål på kuvøsetepper: 
 

80/100 cm x 140/150 cm 

 

Baksiden MÅ være mørk 

og IKKE av fleece pga 

statisk elektrisitet. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Kari Reutz 
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Referat fra desembermøtet 2017.  
Tradisjonen tro sto snitter på menyen. Praten gikk ivrig rundt bordene, og både sytøy og strikketøy 

var fremme. Det var også som vanlig utlodning med mange gevinster. Mange gikk hjem med en 

gevinst eller flere, og noen gikk til og med hjem med mange gevinster ☺. Eva Gjøringbø vant det 

flotte hjerteteppet som ble sydd sammen av Torsdagsklubben, av blokker som medlemmene i 

quiltelaget hadde sydd. Heldiggris! Også denne tirsdagen var det mye fint å se på vis-og-fortell. 

Ekstra mye, kanskje, siden det snart er jul og mye nok skal gis bort som julepresanger. 

 

Kjersti Stenhjem Lie ☺ 

 
 

 

 

Referat fra januarmøtet 2018.  
Nytt år og nye muligheter! Mange hadde denne tirsdagen funnet veien til Kulturhuset på Nesttun. 

Anne-Kari Vassdal hadde et inspirerende foredrag om litt forskjellig. Hun snakket om et par 

Dresden-linjaler, "quilt as you og" (veldig lurt når man skal sy store tepper. Da kan de quiltes mye 

mer/ tettere enn hvis man skal quilte hele teppet etter at toppen er helt ferdig) og om hvordan lage 

flotte kurver i stoff. Hun hadde med seg butikk med mange go’biter og inspirasjon.  

 

Etter pausen var det som vanlig vis-og-fortell. En del av det vi har laget siden sist var nok gitt bort 

til jul, så det var ikke så veldig mye. Men det anbefales å ta en titt 

på nettsidene for å se bildene.  

 

Kjersti Stenhjem Lie ☺  
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Info om teppet på forsiden 
Mønsteret heter Radiant Christmas og kommer fra Black Eyed Susan Designs.  

Teppet måler ca 100 x 100 cm. 
 

Jeg tegnet av bladene og kurven på applikasjonsvliselin. Det ble nokså mange deler, så jeg tok noen 

blomster om gangen. Det er til sammen 10 blomster, jeg valgte å ha 4 røde, 3 fersken og 2 hvite. 

Hver del hadde sitt tall, og jeg la hvert tall samlet på ett sted før jeg begynte å stryke dem på 

stoffene. Jeg puslet sammen hver blomst på bakepapir, og strøk dem forsiktig så de skulle holde seg 

samlet. 

Da jeg hadde en stabel med 10 blomster, strøk jeg fast kurven. Blomstene ble så flyttet rundt inni og 

utenfor kurven, til jeg kom fram til et mønster jeg var fornøyd med. Det ble en god del overlapping. 

Så ble det mer stryking, til det aller meste var festet. 

 

Applikasjon og quilting ble gjort samtidig. Hvert blad ble quiltet for seg, først en buet rettsøm like 

innenfor ytterkantene, deretter åremønstert i resten av bladet. Det var skummelt til å begynne med, 

men det gikk etterhvert veldig greit.  

Da kurven med innhold var ferdig, stipple-quiltet jeg resten av overflaten. 

Denne måten å arbeide på heter raw edge applique, det vil si "råkantapplikasjon". 

De fleste stoffene er batikk, som holder fasongen og ikke blir frynsete.  

Vennlig hilsen Gunn Tepstad 
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Vi har fått nytt syrom til " Tepper-til-Glede" aksjonen vår! 

 
I underetasjen i det gule huset i Fana Kulturhus står det klart et syrom som er lite i bruk, dit det er 

enkel tilgang med heis. Dette får vi låne gratis hver tirsdag i Kulturhusets åpningstider, med andre 

ord fra kl. 10 og utover.  

 

Vi har fått plass i en krok til å lagre alle stoffkassene våre og vi har kjøpt ny skjærematte.  Rommet 

inneholder allerede strykejern og strykebrett, og dessuten noen enkle symaskiner. Vi har en rull 

med vatt på huset også, den står på lageret vårt på loftet, og kan hentes ved behov. Det er god plass 

til 6, og kanskje flere, og et stort bord som kan brukes til design, eller å sy på.  

 

I naborommet, som var tomt da jeg var der i dag (tirsdag), finnes det også noen store bord, så det er 

sikkert mulig å «breie seg» inn der hvis man ser at det er ledig. Vi har ikke satt opp noen dager 

foreløpig, Styret ser at det kan være behov for en person til å styre opplegget litt, i hvert fall i 

innkjøringsfasen, men dette er ikke på plass enda. 

  

Men i alle fall, hvis noen av dere blir enige om å dra, hvilken som helst tirsdag, er det fritt frem. 

Hvis man ikke vil være lenge, men trenger stoff eller vatt til et prosjekt, er det bare å stikke innom. 

Kassene med stoffer er nysortert, så det burde være lett å finne frem i dem. Vi håper dette vil 

fungere fremover, det er bare å komme med innspill hvis dere føler at noe bør organiseres 

annerledes. 

 

Hilsen Signe Haugen 
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Fra et hyggelig besøk og intervju hos og med Ingrid Høviskeland. 
 

Jeg ble møtt av Ingrid allerede på parkeringsplassen, 

slik at jeg ikke behøvde å lete meg frem til riktig 

rekkehus! Så ble jeg fulgt inn i et riktig trivelig hjem 

med alt på stell. I stuen var det fine løpere på bordene, 

men ellers ikke overdrevent med quilter overalt. 

 

Vi gikk rett på intervjuet, og Ingrid kunne fortelle at 

syingen hennes i starten var inspirert av at en hun gikk 

i kor med satt med små «over papir søm» i alle 

pausene. Det endte med at hun og prøvde seg. Hun ble 

medlem av BQL allerede da vi hadde møtene våre på 

Nordås. Der fikk hun se hva andre drev på med og ble 

veldig inspirert.  

 

Hennes første kurs var hos Anne-Marie Wolff der de 

laget julepynt. Det var noen nydelige små ting. Det ble 

også kurs i japansk bretteteknikk og annen håndsøm. 

Hun gikk på et kurs i Åsane der hun lærte å applikere. I 

trappeoppgangen hang det er flott teppe sydd på kurs 

hoa Ann Marie Bottolfsen. Det er applikert i mange 

forskjellige teknikker. I midten er det et bilde av tre av hennes søstre. Teppet er et såkalt 

«Allehåndeteppe», der kursdeltakerne syr flere av hvert, og så bytter med de andre deltakerne. Hun 

har sydd en del store veggbilder på hånd som jeg fikk se.   

 

Så kom skjæreutstyr og linjaler, og det ble en masse kurs hos Marianne på Lappeloftet, Anne Marie 

Bottolfsen og Kristin i Quiltehuset. 

 

Nå lager hun heller mindre ting. Det er fordi Ingrid selger mye av det hun lager.  Det er ikke lett å 

få solgt store ting på en messe. Det blir for dyrt for de besøkende. (Håndarbeid blir ikke verdsatt, 

det vet vi jo alle). Så i den sammenheng regner Ingrid løpere og julekalendere for det største hun 

kan få solgt.  

 

Hun har egen stand hvert år på 

Damsgårdsdagene. Der er det et lite hus hvor 

hun har en stand for seg selv i 1. etasje. I 

nabohuset rett over selger en venninne 

malerier. De har det veldig koselig sammen. 

Å være med på disse dagene synes hun er 

veldig gøy. Det er bare der hun selger 

tingene sine. De store messene vil hun ikke 

være med på, det blir for stort. Hun er veldig 

godt fornøyd med salget der hun er. 

 

 



 

Lappenytt nr. 211/2018   ✄ Side 7 

Jeg spør om hun sitter og syr opp masse rett før 

disse dagene. Da ler hun og spør om jeg vil se 

lageret hennes i etasjen under. Selvsagt vil jeg 

det. Jeg har aldri opplevd maken! Det kan 

nesten ikke beskrives. Hun kan åpne butikk!  

 

Inni skap, på hyller, i sofaer, på bord og stoler 

og ellers overalt er der ferdige produkter av 

alle slag. Og grunnen er nok at Ingrid er veldig 

glad i å sy. Hun blir glad av å sy forteller hun. 

Etter morgenkaffen og litt God morgen TV, 

starter hun med syting kl 9. 30 og frem til kl 

15.  

 

 

Men hun har sin egen metode. En periode skjærer hun og lager i stand til å sy. Da skjærer hun opp 

mange make, men med litt variasjon i stoff og detaljer. Hun putter mønster og stoff, med eller uten 

vatt, i plastbakker eller poser og lagrer de i stabler eller esker.  

 

En annen periode finner hun frem de klargjorte 

tingene og setter i gang med å sy. Hun hadde en 

utrolig mengde ferdiglagete slike bakker og poser. For 

et ordensmenneske. Stofflager var det ikke mye av, 

det meste lå ferdig til å bli sydd i disse systemene. 

Men hun savner de gode gammeldagse motivstoffene. 

De synes hun det var det så koselig å sy av. Jeg så en 

del puter av slike stoff, de sa hun var alltid lett å få 

solgt. 

 

Ingrid er veldig glad i å gå tur. Det blir over 10 000 

skritt hver dag, enten inne eller ute. Hun er veldig mye 

ute. Hun er også glad i å strikke. Og så synger hun i 

Laksevåg blandet kor og har gjort det i 27 år. Det skal 

vi være glad for, det var jo der syingen startet. 

 

 

Etter omvisningen ble jeg servert te og kaker, og vi 

hadde en veldig fin privat prat før jeg gikk hjem. Jeg 

ble godt kjent med en hyggelig dame. Så takk, Ingrid 

for en koselig dag. Og lykke til med neste stand på 

Damsgårdsdagene, godt salg! 

 
Hilsen Irén A. Serigstad  
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Utstilling av miniartyrquilter på Lappemakeriet, Bærumsverk 20.06.17 
 

Min mann og jeg må ofte til Oslo for å se om det er noe vi kan gjøre for hans mor som nå er 102 år 

og følger med i tiden.  Jeg passet på at juni-turen skulle passe inn med Lappemakeriets utstilling. 

Det har jeg egentlig gjort hvert år.  

Lappemakeriet har hver sommer utstilling. Den starter som regel rundt St. Hans. Bærumsverk har 

en del aktiviteter gjennom sommeren.  

 

Den 20.06.17 skulle utstilling åpne. Tore og jeg hadde 

overnattet hos en slektning på Hønefoss. Vi kjørte rett til 

Lappemakeriet.  Butikken åpnet kl 10:00. Vi var vel litt tidlig 

ute for et rom var sperret av, og det var mørkt der. Det var 

flere besøkende. Så jeg spurte:” Hvor er utstillingen?”  Det 

var flere som hadde kommet for å se den. Den skulle åpnes 

kl 11:00, men fordi det var så mange som hadde møtt opp, 

bestemte Ledelsen seg for "å åpne den før tida", som de sa. 

De kuttet da silkebåndet med applaus fra oss som var til 

stede. 

 

I år var det bare miniatyrquilter som var sydd av Trine Bakke 

og Anne Kjersti Johansen som er innehavere av 

Lappemakeriet og en av deres ansatte som heter Torunn. De 

fleste quiltene var omtrent A4, noen A5. Noen var sydd på 

maskin og andre over papp. 

Mage av quiltene var plassert i dukkesenger. De hadde 

mange i forskjellige størrelser. Jeg spurte om de hadde fått 

lånt dem fra et museum. Men det var Trines og Anne Kjerstis. 

                    

Rommet utstillingen var på er ganske lite, og siden det var så mange andre som var der, var det litt 

vanskelig å ta bilder og evt. tatt mål av quiltene. 

 
Anne Gro Larsen  
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Litt mer om planene for medlemsmøtet den 6. mars: 

 

6. Mars planlegger vi en uformell utveksling av for eksempel følgende: 

 

• «Et problem jeg har stridd med» – du etterlyser løsningen, eller presenterer 

den selv hvis du endelig fant den. 

• «En bok jeg har lært mye av» – eventuelt noen gullkorn du fant der. 

• «Det smarteste hjelpemiddelet jeg noen gang har kjøpt.» 

• «Merkepenner – overføring av quiltemønster». Gode og (like gjerne) dårlige 

erfaringer med forskjellige måter/produkter. 

• «Mitt beste tips» – håndsøm/maskinsøm/quilting/eller annet… 

• «Forenklinger i quiltehverdagen vår». Godt lys – smarte hjelpemidler – 

tråkling/lim/nåler - annet… 

• En linjal jeg er blitt god venn med.  

• Eller spørsmålet – «er det noen som har erfaring med denne linjalen?» 

Disse punktene er bare ment som ideer for hva vi tenker kan luftes på møtet, det finnes sikkert mer. 

Ikke vær redd for å ta ordet, for vi er i samme båt her og kan hjelpe hverandre til å gjøre quiltelivet 

vårt lettere. 

 
SØSTRE FOR SØSTRE. 

 

Det er stor takknemlighet for toalettmappene vi leverer 

til Krisesenteret. Det er godt å vite at vi gjør en god 

gjerning med å sy en toalettmappe til en medsøster.  

 

Snellene (min quiltebee) har startet 2018 med å sy 

toalettmapper. Jeg oppfordrer alle andre quiltebee-er og 

medlemmene i quiltelaget til å bidra med en 

toalettmappe. Vi har levert mest toalettmapper til 

kvinner, men tar og imot barnemapper med stor takk. 

En og annen herremappe er det og bruk for. 

 

Vi har rikelig med penger til å kjøpe innhold i mappene.  

Mappene leveres til Margun Vatshelle. Du kan levere 

når det passer deg. Satser på levering til Krisesenteret i 

Bergen og Krisesenteret i Fjell før sommerferien. 

 
Margun Vatshelle 

 
 
 

Toalettmapper sydd av Irén Serigstad i hennes 

quiltebee. 

En er ferdig de 5 andre er i "byggesett". 
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Revefjes – en sjarmerende quilt! 

 
Denne quilten sjarmerte meg fullstendig da vi 

overleverte tepper på Barneklinikken i høst, og jeg har 

tegnet blokken slik at kanskje flere kan få lyst til å 

lage den. Den egner seg fint til å bruke opp rester, og 

jeg tror en slik quilt kan bli til glede for barn i alle 

aldre.  

 

Blokken slik jeg har tegnet den, er 6 x 8 tommer, men 

ved hjelp av blyant og rutepapir kan du lett designe 

den større eller mindre, bare bruk samme proporsjoner 

i elementene. Og husk sømmonnet når du skal 

begynne å skjære… 

Litt mellomverk (gitter) mellom blokkene må du lage, 

så ikke revefjesene kommer for tett på hverandre. Se 

bildet av hele quilten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søm: Lag hjørner på strimmelen av bunnfarge med revefargen (2,5x2,5-biter) ved å sy langs 

diagonalen på den lille biten, sy dette sammen med den hele strimmelen av revefarge.  

Sy sammen en svart og en revefarge i str1,5x1,5(2x), sy disse til enden av de 2 hvite (speilvendt). 

Sy svart 1,5x2,5 til enden av revefarge 2,5x3,5. Sy disse 3 sammen. 

Lag hurtighjørner på dette med de 2 store bitene av bunnfargen, sy så sammen det hele. Dette er den 

enkleste måten å lage blokken på, men det blir litt stoffsvinn. 

 

Lykke til, hilsen Signe Haugen 

 

 

Skjæremål i inch  

inkl. ¼ inch sømmonn: 

Revefarge: 

1 stk 2,5 x 6,5 inch 

1 stk 2,5 x 3,5 inch 

2 stk 1,5 x 1,5 inch 

2 stk 2,5 x 2,5 inch 

Hvit: 

2 stk 2,5 x 3,5 inch 

Svart 

2 stk 1,5 x 1,5 inch 

1 stk 1,5 x 2,5 inch 

Bunnfarge 

1 stk 2,5 x 6,5 inch 

2 stk 3,5 x 3,5 inch 
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Viktig med datering av arbeidene våre! 

 
Vi holder på å tømme leiligheten etter min gamle mor som nå er kommet på sykehjem. Mye er gitt 

bort og en del skal kastes. Litt har vi fordelt mellom oss i familien, men de unge er jo veldig kresne 

på hva de vil ha og ikke ha. 

 

Da står jeg her med to gamle quilter som har vært litt i skyggen de senere år.  

Det er de første jeg og min søster Kristin 

(Johannessen) laget sammen. Vi sydde 

halvparten av blokkene hver, men prøvde å 

holde samme sømrom, og det gikk ganske 

greit. Husker at vi måtte strekke litt i noen av 

blokkene, men quiltene ble greie nok. 

 

Jeg husket i utgangspunktet ikke når de ble 

laget, men hadde en svak erindring om at det 

var i forbindelse med 70-års dagene til mine 

foreldre. Det blå har ingen datering. 

Bakpå det røde har vi vært så smarte at vi 

(jeg) har brodert inn en liten hilsen og dato. 

Da ble det hele veldig enkelt. 

 

Det blå ble laget og gitt i gave til far 18. mai 1990 og det røde til mor 26. januar 1992. De er altså 

henholdsvis 28 og 26 år gamle! De har klart seg ganske bra, men det blå er en del falmet i kanten. 

Dette viser hvor smart det er å merke quilter og andre arbeider, for man skal ikke stole på "husken"!  

Nå ligger quiltene her hos meg, og så får vi se hva den videre skjebnen blir, kanskje noen vil ha et 

strandteppe/hageteppe som tåler en støyt og som man ikke trenger være redd for. Får håpe det er 

noen som synes det er litt koselig å ha noe som mormor og bestefar har brukt i så mange år.  

 

Hilsen 

Turid Uren 
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