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Ett av de mange flotte teppene som ble overlevert til 

Barneklinikken i desember i regi av «Tepper til glede»  

Lappenytt 
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Referat fra aprilmøtet.  

Leder 

 

Velkommen til et nytt godt 

quilte-år. 

Så er vi ved starten av et nytt år 

og undring over hva 2019 vil 

bringe av utfordringer og 

muligheter. Et hav av nye 

quiltetimer ligger foran oss.    

Når lyset kommer og dagene blir 

lenger får jeg mer energi. Så nå 

må jeg rydde plass til nye 

prosjekter.  Men kanskje jeg 

først bør gjøre ferdig påbegynte 

juleideer og andre UFO`er?  

Jeg gleder meg til vårens 

foredrag og kurs med Karin 

Hellaby.  Det er alltid spennende 

å lære noe nytt. 

Februar er årsmøtetid i BQL. 

Noen slutter i styret og nye 

kommer inn.  Lykke til med 

styrevervene. 

Jeg ønsker dere alle en flott sy-

vår. 

        Hilsen Gro Larsen 
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Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i april 

26.mars 

 
 

Neste møter: 

Tirsdag  

12.mars 
Symøte – vi tenker påske og 

vår 
Tirsdag  

9.april 
Foredrag – Signe presenterer 

basiskunnskap og design og 

ny vri på etablerte mønstre. 

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 

 

La oss tenke på miljøet!  
 

Et av våre medlemmer har 

lansert en ide om at vi alle tar 

med oss bestikk, tallerken og 

alt annet vi trenger når vi har 

bevertning på møtene våre 

(sommer- og julemøter). Da 

begrenser vi bruken av 

engangsbestikk i plast, og 

reduserer søppelmengden vi 

genererer. Hvis noen er av 

den glemsomme typen, blir 

det alltid en råd med det vi 

har på lager fremdeles, men 

prøv, jenter! 

 

Signe Haugen 
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Bilder fra julemøtet (der vi dessverre ikke har noe referat). 
 

 

 

 

 

 

Referat fra møtet 8. januar 
v/Ella Moe Nilssen 

 

Det nye året startet med Butikkenes dag. Solfrids quiltestove, Anne Karis Quilt og søm og høstens 

nykommer Quiltestæsj stilte alle med mange fristelser, og det så ut til å gå unna både før, under og 

etter møtet. Det er en flott tradisjon med gode muligheter til å fylle opp for Stoffavhengige damer. 

 

Jeg har latt meg imponer av de store teppene Lesley syr og, ikke minst quilter selv. Hun hadde 

koblet opp PC'n, og holdt et spennende innlegg om frihåndquilting på maskin. Mye av inspirasjonen 

finner hun på nettet. Hun viste en filmsnutt med Angela Walters som holder kurs og demonstrerer 

på nettet: www.quiltingismytherapy.com/. Den kan absolutt anbefales for de som ønsker å prøve 

seg. 

Angela Walters holder også kurs i maskinquilting på nettet.  

 

Signe hadde også noen nyttige tips, og minnet oss om Pytagoras med trekantene. Det er en fordel å 

huske litt grunnleggende geometri fra mattetimene. 

Det var sparsomt med Vis og Fortell så tett etter jul og møtet ble avsluttet litt tidligere enn vanlig. 

 

 

 

Tepper som ble overlevert på siste "Tepper til glede" tur til Barneklinikken på Haukeland Sykehus! 

  

http://www.quiltingismytherapy.com/
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Tepper til glede – litt historie. 

v/Anne Kari Reutz og Ella Moe-Nilssen 

 

I 1995 startet Norsk Quilteforbund aksjonen «Tepper som varmer». Teppene ble gitt til kreftsyke 

barn på Radiumhospitalet, og Bergen Quiltelag ble med på dette. Aksjonen er i dag 

landsomfattende og inkluderer barn med kroniske sykdommer, eller barn som har lange opphold 

ved sykehusene rundt om i landet. 

 

I 2001 ble det fattet en beslutning i Bergen Quiltelag om at vi ville gi teppene til Barneklinikken 

ved Haukeland Sykehus. Aksjonen ble også utvidet til å gjelde alvorlig og langtidssyke barn, og for 

tidligfødte barn. På prematur avdelingen blir teppene brukt som kuvøsetepper den første levetiden 

for barna. Vi kaller aksjonen «Tepper til Glede». 

 

Dette er noe som har fenget «lappedamer» i hele Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi har 

overlevering av tepper på Barneklinikken 2 ganger pr. år. Det har ikke bare vært tepper, men også 

«kosekaniner». Disse ble laget etter forespørsel fra personalet på Barneklinikken, og gis til blinde 

og svaksynte barn som jo ikke kan se de flotte mønstrene og fargene i teppene. Nå er vi totalt 10 lag 

i Hordaland og Sogn og Fjordane som bidrar til aksjonen. 

 

Barneklinikken behandler barn fra 0 til 15 år, men barn som trenger videre behandling etter fylte 15 

blir ofte fulgt opp av de samme avdelingene flere år utover det. Det er bare 60% av barna som er 

innom sykehuset som blir behandlet på Barneklinikken. En del pasienter blir behandlet på andre 

avdelinger, for eksempel Hud-, Lunge-, Kirurgisk-, Øye- og Øre Nese Hals-avdelingene og disse 

barna får også tepper. Teppene skal jo bare gis til alvorlig og langtidssyke barn, men en gang iblant 

er det barn innlagt som har en litt tyngre hverdag enn normalt, og da kan et av teppene gi fantastisk 

mye. 

I alle lagene er det stor oppslutning om dette. Vi får 

tilbakemeldinger om at det gir medlemmene mye å 

sy til disse barna, og at de er stolt over å være med 

på dette.  I Arna Quiltelag har de sy-dag hver 

onsdag formiddag, og de av medlemmene som er 

pensjonister ser på dette som en arbeidsdag! I Voss 

Quiltelag fikk de stoffer fra familien til et medlem 

som gikk bort, med hilsen om at dette skulle brukes 

til Tepper til Glede. I Bergen Quiltelag syr vi til 

aksjonen den første tirsdagen i hver måned. Vi 

prøver å arrangere lørdagsdugnad et par ganger i 

året, og vi vet om quiltebeer som har møter hvor 

noen kvelder er avsatt til Tepper til Glede. 

 

De av quiltedamene som er med på overlevering av teppene 

før jul og sommer sier det er spesielt. Man får jo «sykehuset» 

litt nærmere på seg med å være der, og ikke minst å høre fra 

de ansatte hvordan barn og foreldre reagerer på å få et teppe 

som det ikke følger noen forpliktelse med. Barna blir 

overrasket og glade, men ifølge de ansatte blir foreldrene 

minst like overrasket og glade. At noen tenker på dem og de 

syke barna deres synes de er fantastisk.  For de ansatte er 

gleden stor over å kunne gi et vakkert teppe i en ofte tøff 

hverdag. 
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Det er godt å komme med noe annet enn medisiner. Noen tepper er hengt opp på veggene i 

forskjellige rom på klinikken, og dette kan myke opp og sette stemning i rom der alvorlige samtaler 

skal finne sted. Det kan også være godt for søsken som kommer på besøk at ikke alt bare er sterilt 

og hvitt. Det er rørende å høre at kronisk syke barn som må innom sykehuset på lengre eller kortere 

opphold, alltid har teppet med seg. 

 

Det er alltid kjekt å komme på Barneklinikken med 

tepper. Der blir vi tatt godt tatt imot av ansatte på 

Barneklinikken. Og hver gang er vi overveldet av 

det mangfoldet av fargerike tepper som er sydd. Vi 

pakker ut hvert enkelt teppe, beundrer det og 

sorterer etter størrelse. Her er tepper både til store 

og små, og til gutter og jenter. Vi skulle jo ønske at 

dette ikke var nødvendig – at alle barn var født 

friske og forble friske, men slik er det dessverre 

ikke, så vi kommer til å fortsette til å sy. Til når har 

vi gitt 140 kosekaniner og 2.005tepper. Eller som 

vi får høre fra de ansatte: Vi har gledet 1.511 barn! 

 

 

Tepper til glede – Et nytt lite ønske 
v/Anne Kari Reutz 

 

Hei alle sammen! 

I desember var vi igjen på Barneklinikken for å overlevere tepper. Som alltid ble vi godt tatt imot av 

Anne-Jorunn og Monica. Vi var 4 damer fra Voss quiltelag som leverte 19 tepper, 5 damer fra Arna 

quiltelag som leverte 41 tepper og 3 damer fra Bergen quiltelag som leverte 18 tepper. Til sammen 

ble det altså levert 78 tepper.  Det var så mange nydelige tepper, et mangfold av farger og mønstre. 

Fantasien kunne faktisk ikke strekke til denne gangen, jeg er sikker på at alle som var tilstede er 

enige med meg. Forrige gang ble det etterlyst ungdomstepper, og det var det masse av denne 

gangen. Det var også mange tepper som kunne brukes til kuvøsetepper.  

Vi hjalp til å sortere teppene i bunker: kuvøsetepper, ungdomstepper, guttetepper, jentetepper og til 

slutt en bunke med tepper som kunne brukes av til alle kategorier. Dette var så flott, vi kan virkelig 

være stolte av oss selv! 

 

Så kom Anne-Jorunn med et lite ønske fra avdelingsleder Helle.  

Det har seg nemlig slik at på nyfødtavdelingen på Barneklinikken får foreldre delt ut et sett av 

forskjellige ting som er likt for alle. Der er skriv med diverse opplysninger, en liten flaske med 

desinfeksjonsvæske og andre småting. Dette får de i en plastikkpose, og det syntes de ansatte var litt 

kjedelig. Og da var det de hadde begynt å snakke om oss «quiltedamer», er det mulig å lage små 

vesker/nett? Dette skal ikke være noe flott som man kan gå på byen med, men enkle ting og som 

ikke skal være for stort, bare litt over A4-størrelse. På denne avdelingen er det ca. 450 innleggelser 

hvert år, men det er langt fra alle som blir liggende her, nettene er ment for de som blir liggende i 

uker og måneder.  Men – de ansatte understreket sterkt at dette IKKE må gå på bekostning av 

teppene, de har førsteprioritet! 

 

Til slutt en viktig opplysning: Til nå er det levert 2.283 tepper, dvs vi har gledet 2.283 barn og 

ungdommer. Anne-Jorunn og Monica på Barneklinikken hilser og takker hjertelig til alle som har 

bidratt. 

 

Jeg ønsker dere alle en riktig GOD JUL og et godt nytt SYÅR i 2019, og ber dere formidle dette til 

alle medlemmene deres. 
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Nett til prematuravdelingen Haukeland Sykehus. 
 

BQL har fått en henvendelse fra Haukeland Sykehus om vi også 

kunne tenke oss å sy opp en del nett som de kan gi til foreldre til 

premature barn. Anne Kari Reutz skriver en utfyllende forklaring om 

dette på side 6, her kommer bare et forslag til et enkelt nett. 

 

Vi i redaksjonen har sett på dette, og ser for oss nett som 

er ca. 30 x 40 cm ferdig, med korte hanker som kan være 

ferdig ca. 15-20 cm Nettet kan du sy så enkelt som du vil, 

enten bare å sikksakke over sømmene på vrangen, 

eller franske sømmer. Markering for bunn ved å sy over 

hjørnene på innsiden er opp til deg. Det er altså veldig 

enkle nett vi snakker om. 

Fint om noen vil ta utfordringen!  

 

 

Sylørdag til Tepper til glede. 

v/Ann Helen Jacobsen 

 
12. januar 2019 møttes hele seksten damer for å sy tepper til ”Tepper til Glede”. Jeg gleder med 

alltid til disse sy-dugnadene, for det er så inspirerende med kreativitet og syglede i ”fri dressur”. På 

sylørdagen velger alle den arbeidsmåten som passer best for dem. Noen syr videre på påbegynte 

tepper, noen skjærer stoff til nye prosjekter, og noen (eller de fleste?) dukker ned i lagets 

stoffsamling og blir inspirert til flere tepper.  

Det må nok innrømmes at jeg er mer effektiv når jeg sitter på 

mitt eget syrom, men da går jeg glipp av dette gode fellesskapet 

rundt et flott prosjekt. Å dele ideer, beundre andres arbeid, og 

få nyttige tilbakemeldinger og råd 

om ditt eget prosjekt er bare noe 

av det som fyller meg med gode 

følelser og masse inspirasjon til 

videre arbeid. Jeg klarer aldri å 

stoppe å sy når klokken er blitt 

fire lørdag ettermiddag. Hele 

helgen går i alle fall med før jeg 

kan tenke på andre oppgaver. 

 

For å organisere sydugnaden 

trenger laget noen ”gode 

hjelpere”.  

 

Takk til Turid Tennebekk Hansen for lån av flotte lokaler, til 

Anne Kari Reutz for god organisering (og deilig pizza), og til 

Signe Haugen og hennes hjelpere for frakt av alle boksene med 

stoff og utstyr fra Nesttun og tilbake.  

 

Minst 17 tepper ble påbegynt eller planlagt denne lørdagen. Jeg 

gleder meg til å se resultatene.  
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Utstilling i Dansk Patchworkforening. 
v/Bjørg Beyer Risnes 

 

Det var nesten blitt høst da det endelig var min tur til å ha 

sommerferie. Turen gikk til Danmark, nærmere bestemt 

Fårevejle på Sjælland.  

 

Vi tok en kjøretur til Kongens Lyngby og Speich Design, en 

liten butikk med et fantastisk utvalg. 

De av dere som like Kaffe Fasset bør besøke denne butikken, de 

veldig mange av hans stoffer. 

Da den hyggelige damen hørte jeg var fra Norge ba hun meg 

pent om å fortelle mine norske quiltevenner at de skulle flytte.  

De flyttet i slutten av oktober til Værløse, en liten togtur fra 

København. Hun var redd vi skulle reise på bomtur til Kongens 

Lyngby. 

 

Siste helgen i august hadde den danske patchworkforeningen 

årsmøte med utstilling,  

butikker, workshops og kurs i Odense. Jeg hadde lest på 

forhånd at de hadde invitert norske 

quilter til utstillingen via NQF, og tenkte at jeg måtte få med meg det siden jeg var i nærheten 

likevel. 

Det var imponerende å se hvor stort arrangementet var i Danmark. Det var veldig mange butikker, 

masse folk fra Danmark, Sverige og Norge. 

Jeg ruslet rundt en stund og bare kikket, det var mye å få med seg, men de norske quiltene fant jeg 

ikke. Tok en runde til, men nei, ingen norske tepper å se. Holdt nesten på å gi opp da jeg oppdaget 

at der var et rom til, minst like stort som det jeg hadde gått rundt i en stund nå. Og der, rett innenfor 

døren fant jeg damene fra NQF.  

Der var mange fine quilter fra Norge, de av dere 

som var på årsmøtet i NQF har nok sett de fleste 

av dem. 

 

I utstillingen hang blant annet det fine ugleteppet 

til Bente Larsen, det fargerike kunstverket ble 

beundret av mange i Danmark. 

Dette kan du være stolt av Bente. 

 

En ting som jeg 

synes var spesielt, 

var at de aller fleste 

butikker hadde fotoforbud, det var 

ikke lov å ta bilder av 

utstillingen/butikken deres. 

  

Jeg hadde allerede tatt en del bilder da 

jeg oppdaget det, håper danskene tilgir 

det. 
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Happiness in every stitch!  
v/Ellinor Isaksen 

En liten rapport fra sy-helg på Finnsnes 5-7/10 2018 

                                                                                                         

Idehuset Artic Quilter arrangerer sy-helg for quiltere i regionen (Midt-Troms) 

to ganger i året, vanligvis en gang i februar og en gang i oktober. Jeg skrev 

«quiltere i regionen», men arrangementet er selvfølgelig åpent for alle. Det er 

imidlertid ikke så ofte at folk sørfra finner veien til dette. Vi har jo så mye 

som foregår her sør. Men jeg tilbringer mye tid i Nord-Norge (Troms) og er 

opptatt av å knytte kontakter med mennesker med samme interesser som meg selv. Og denne sy-

helgen ble både artig og inspirerende. Den nordnorske humoren satte så absolutt preg på helgen. 

 

Dette skulle foregå fra fredag til søndag, men da jeg meldte meg på, fikk jeg beskjed om at mange 

ville komme allerede om torsdagen (4/10). Jeg bestemte meg derfor for å delta fra torsdag fordi jeg 

måtte slutte av på lørdagen av diverse årsaker. I utgangspunktet regnet jeg med at alle de andre 

deltakerne ville være ukjente for meg. Imidlertid viste det seg at en av mine venninner der nord 

også skulle delta. Det var jo hyggelig.  

 

Vi troppet opp på Finnsnes Hotell torsdag ettermiddag. Der var det allerede ankommet en god del 

andre. Vi fikk rom og installerte oss med symaskiner og utstyr i sy-salen. Det skulle være mellom 

60 og 70 deltakere. Hotellet hadde ikke store nok saler slik at alle kunne sitte samlet. Dette ble løst 

slik at vi ca. 40 som kom om torsdagen, ble samlet i en sal og de som kom om fredagen ble sittende 

samlet i en annen sal. Selvfølgelig hadde det vært hyggelig om alle kunne sittet sammen, men sånn 

ble det bare. Det var overhodet ikke noe problem å vandre rundt og se hva de andre drev på med. 

Opplegget for sy-helgen var i stor grad den samme for sy-helg på 

Voss, men i mindre målestokk. Vi fikk litt småtips som for 

eksempel hvorledes sy en bretteboks med glidelås. En representant 

for Janome kom på lørdagen og hadde blant annet demonstrasjon 

av broderimaskin. Hun var også tilgjengelig, både på lørdag og 

søndag, for de som hadde Janome-maskiner og som trengte hjelp. 

Ellers var jo hensikten at man skulle sitte sammen å sy og inspirere 

hverandre. Her nord er det siste ikke minst viktig fordi folk bor til 

dels lang fra hverandre og mange treffer sjelden andre quiltere. 

Deltakerne var både erfarne og helt ferske syere som rett og slett 

hadde våget å melde seg på for å komme i gang. Og alle ble godt 

ivaretatt. Primus motor var Evy Borhaug, innehaveren av Artic 

Quilter. Hun hadde både godord og gode råd til alle!  

 

Kreativiteten var det ingen ting å si på. Folk sydde spennende og 

flotte ting av både nye stoffer, rester og gjenbruk. Gamle hvite 

putevar med frihåndsquilting med hvit og lys grå tråd, sydd 

sammen med litt lys grå stoffer, ble til et lekkert teppe.  Fargerike 

rester ble til et bil-teppe, til å skjule slitte seter i en gammel bil. 

Både nye og gamle quiltemønstre var i bruk. Det var artig å se 

igjen produksjoner av gamle mønstre. Vi har i dag lett for å sy 

mye av de samme tingene fordi mange hiver seg på de nye fine 

mønstrene.  

   

Så må jeg ikke glemme maten. Og det sosiale.                                                                                      

Finnsnes hotell imponerte med god mat. Torsdagskvelden fikk vi servert biff, noe jeg i 

utgangspunktet var litt skeptisk til. Biff har jeg erfart kan være seig! Men her fikk vi den møreste og 

Butikken Artic Quilter lå tvers over 

gaten fra Finnsnes Hotell. Butikken 

var åpen under hele helgen, så her 

kunne man kjøpe stoff og det en 

ellers måtte få bruk for. 
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lekreste indrefilet som tenkes kan. Resten av måltidene var buffet, til både frokost, lunsj og middag 

med gode, lokale retter. Både på formiddagen og ettermiddagen fikk vi kaffe, kaker og frukt. Da 

dette ble servert inn på «vårt» område fikk deltakerne ta med kaker hjemmefra. Disse kakene var et 

kapittel for seg selv (se kaken Happines in every stich) og kan bare beskriver med ett ord; nydelige 

både i smak og utseende! Det sosiale var også et kapittel for seg. Gode replikker fikk latteren til å 

runge gjentatte ganger gjennom dagene. Vi koste oss både på dagtid og 

ikke minst ved middagen og videre utover kvelden. Fredagskvelden ble 

vi som barn igjen da vi lekte pakkeleken. Lørdagskvelden skulle det 

være vis og fortell, men jeg måtte forlate det hele lørdag ettermiddag. 

Men ut fra bilder jeg har sett, ble det vist mange fine arbeider. 

 

Jeg vil rett og slett anbefale arrangementet for andre søringer; både for å 

treffe quiltere i den nordlige delen av landet vårt, og ikke minst for 

samtidig se og oppleve Nord-Norge. Fra Bergen kan en reise med 

Hurtigruten, fly til Tromsø eller Harstad og ta hurtigbåten til Finnsnes, 

eller en kan fly til Bardufoss og ta flybussen direkte til Finnsnes. 

 

 

 

Besøk i en quiltebutikk på Malta  
v/Gun Tepstad 

 

I fjor høst tilbrakte jeg noen uker på Malta. Det var de mange store 

steinaldertemplene som lokket meg dit, og de var så visst en reise 

verdt.  

Jeg hadde på forhånd googlet quiltebutikker på øyene, så jeg hadde 

en liten liste over mulige steder å oppsøke. Flere butikker solgte 

interiørtekstiler og hobbyartikler. På den nordlige øyen, Gozo, fant 

jeg en skikkelig "snopequiltebutikk" og der hadde de alt som tenkes kan for folk som liker å sy! Der 

var et stort utvalg quiltestoff og tilbehør, i tillegg til bekledningsstoff, knapper og utstyr.  

Butikken har vært i drift i over 25 år, og har 4 ansatte. På mitt 

spørsmål om hvorvidt de solgte bra, smilte damen og sa: Tja, det 

kunne nok vært bedre... 

De har en god del faste 

kunder, til og med en 

gruppe norske quiltere, som 

jevnlig handler hos dem. De 

trenger visst stadig noe, 

heldigvis, sa hun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er enkelt å besøke Malta, vi fløy greit med Norwegian. 

Malta var tidligere britisk kronkoloni, og alle forstår engelsk.  

Det maltesiske morsmålet er derimot en spennende og komplisert blanding av arabisk og diverse 

europeiske språk, og derfor et ekstra feriekrydder for språkinteresserte. 

Her er et utsnitt av teppet 

laget av gamle putevar! 

De har egen hjemmeside: 

www.terrysfabricscoltd.com 

 

Bra utvalg av knapper! 

 

Butikken ligger like ved bussterminalen på øyen, og navn og 

adresse er: Terry`s Fabrics Co Ltd 

Tigrija Palazz, level 2 Triq-ir-Repubblika, 

Victoria-Gozo 

Gozo VCT 1015  

 

http://www.terrysfabricscoltd.com/
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Tosidig blokk - fremgangsmåte 
v/Turid Uren 
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