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Lappenytt nr. 221/2020 ✄ Side 2 

Referat fra aprilmøtet.  

Leder 

 

Godt nytt år!  

I same veka som medlemsmøtet i 

februar, er det også 

Valentinsdagen. Dagen blir også 

kalla «alle hjerters dag» eller 

«kjærleiksdagen». Det har blitt 

vanleg å kjøpe gåver til den/dei 

me er glade i. Det er hyggeleg å 

få gåver, men det viktigaste er 

menneske som er vennlege og 

viser omtanke.  

Mange av oss som syr og quiltar 

har vore med å gleda andre 

menneske med det me lagar. 

Mange av oss har også bidratt til 

å oppmuntre og glede andre med 

å vere eit medmenneske.  

 

Eg er så priviligert at eg får sitte 

i døropninga og dele ut lodd (og 

ta imot inngangspengar!) og 

dermed sei «hei» til alle som 

kjem på medlemsmøta.  

Takk til alle dykk som kjem med 

hyggelege ord og smil når de 

kjem til medlemsmøta!  

Eg blir så glad og oppmuntra av 

det! 

 

Godt quilteår!  

Ingrid Anne Alme 
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Frist for innlevering 

av stoff til 

Lappenytt  

i april: 

24.mars 2020 

 
 

Neste møter: 

 

Tirsdag  

10.mars 

 
Besøk fra Maurtua 

Tekstil – tema: 

gjenbruk 

 

Tirsdag  

14.april 
 

Foredrag v/Turid Uren 

«Det var en gang en 

restekurv…» 

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 

v/Kjersti Stenhjem Lie 

 

Denne tirsdagen i desember var vinden så heftig at noen måtte melde avbud. Men de som våget seg 

ut i stormen fikk en fin kveld med snitter, loddtrekning og quiz. Det var mange som hadde sydd 

toalettmapper til Søstre for Søstre, så det var en god haug mapper som ble med Margun hjem for 

oppfylling.  

 

Så ble vi utfordret til å la «julen vare helt til påske». Laget har fått en del stoffer da Papirgleder la 

ned. Noen av disse var julestoffer, og vi ble utfordret til å ta en pakke med noen stoffbiter, og sy 

noe av dem. Så blir det en uhøytidelig konkurranse på aprilmøtet.  

 

Noen hadde sydd Turid Urens julestjernemønster (mønster i Lappenytt) og hadde med seg ferdige 

produkter. Det var flotte duker som ble vist frem! Det er sikkert flere enn undertegnede som har 

planer om å sy en slik. Da er det jo bare å minne om at det kan være greit å sy nå like etter jul, for 

om høsten flyr tiden fort...  

 

På vis-og-fortell var det mye inspirerende. Ta en titt på hjemmesiden vår, der ligger bildene.  

 

 

Referat fra januarmøtet 

v/Kjersti Stenhjem Lie 

 

Den store «attraksjonen» denne gangen var stoffsalg. Laget har kjøpt en del stoffer av en mann som 

mistet sin quiltende kone for et par år siden. Disse stoffene ble sortert etter farge og solgt veldig 

rimelig på møtet. Det var god stemning rundt «stoffbordet», og mange gikk nok hjem noen meter 

stoff rikere. Anne-Marie (B) hadde også pakket inn de minste restene fra disse stoffene og loddet ut 

(på loddene fra inngangspengene). Noen lykkelige vinnere fikk med en godtepose hjem ☺.  

 

Det ble sydd videre på felles-teppet, og bunken med ferdige blokker øker sakte men sikkert.  

 

På vis-og-fortell var det denne gangen ikke så mange som hadde med seg noe, men det som ble vist 

frem var veldig fint ☺. Siden det nettopp har vært jul var kanskje det man kunne vist frem allerede 

gitt bort. Bildene finnes på nettsiden vår, som vanlig.  
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Hylkjeflaten 40, 5109 Hylkje 

Info til forsidebildet: 

 

Bergen Quiltelag var på tur til Desiree’s Lappeteknikk butikkk i Sande, den 16/09-

2017. Vi hadde en nydelig dag i Sande, og jeg tror alle brukte god tid til å kose 

seg i butikken.  

På slutten av dagen (da vi var kommet i bussen) var det en liten lodd trekning 

v/Desiree, og jeg var den heldige vinneren. Gevinsten var en materialpakke med 

mønster med alt jeg trengte til det teppet som er på forsiden av bladet.            

Det var en stor glede å kunne ta den med meg hjem! På bildet ser dere resultatet! 

Jeg har sydd et stort sengeteppe. Den ble til slutt 70 x 90 inches eller ca 180 x 

236 cm. Det har tatt meg litt tid å bli ferdig. Dette er det størst arbeid jeg har 

quiltet selv. Jeg måtte ha meg litt modningstid før jeg gikk i gang med et så stort 

arbeid. Det var en utrolig flott gave jeg fikk av Desiree! 

 

Hilsen Arlette Vikre 
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De skriver til oss: 

Vi vil holde et foredrag som blir en kombinasjon av bilder på 

storskjerm og «Vis og fortell» med teppene våre. Tema er 

«Brukte tekstiler får nytt liv». I tillegg vil vi gjerne snakke litt 

ekstra om gjenbruksstoffer og håndsøm. Og om hvordan vi 

organiserer stoffene og hvordan selv de minste stoffbitene kan 

bli flotte lappearbeider. 

 

Vi tar med oss mange av teppene og modellene vi har sydd siden 

vi startet MaurTua tekstil for snart 10 år siden, slik at dere kan se 

og kjenne på arbeidene og bli inspirert. Vi tar også med oss 

stoffpakker med våre MaurTua gjenbruksstoffer, egne 

syveiledninger og et utvalg av pappmaler for salg. 

 

  

På marsmøtet 10.03.20, får vi 

besøk av Marit og Tordis fra 

MaurTua tekstil. 

Foredraget heter: 

«Brukte tekstiler får nytt liv». 
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Reparasjon av gammel juleduk 
v/Anne Toppe Myrdal 

 

Sent i høst fikk jeg forespørsel fra en kunde om jeg kunne se på en juleduk som var blitt skadet. Det 

var en duk som var sydd for nesten 15 år siden, i Log Cabin teknikk, og som hadde prydet bordet i 

alle år siden. Det viste seg at det var flere steder det var skader på duken. Jeg så at det ville bli 

betydelig arbeid, men etter å ha snakket med mannen var de fast bestemt på at de ville få duken 

reparert. 

 

 

Jeg startet med å ta av lukkekanten. Denne sydde jeg på igjen, da duken var ferdig. Men da snudde 

jeg den, og den var god som ny. Deretter måtte jeg ta opp quiltingen, for å få topp, vatt og 

bakstykke hver for seg. Heldigvis hadde Torunn quiltet duken selv, «in the ditch», så det lot seg 

gjøre. 

Bakstykket viste seg også å være skadet, så dette erstattet jeg med et nytt, men bomullsvatten kunne 

brukes om igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg måtte bytte blokkene ut (3 steder) i flere omganger, for å 

ha kontroll. Torunn hadde heldigvis flere ferdige blokker fra 

den gangen hun hadde sydd duken, og jeg sydde et par til. Det 

ble mange turer fram og tilbake til symaskinen. Hele duken 

måtte jo med for hver lille søm. Men det gikk i grunnen greit, 

og omsider var duken hel igjen!  
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Nå var det quiltingen som sto for tur. Siden stoffene i 

duken var hvite og røde med gullltrykk, valgte jeg et 

mønster med kristtorn, og sydde med gulltråd.  

 

Da jeg skulle levere duken var jeg spent. De var veldig 

fornøyde og takknemlige for jobben jeg hadde gjort. 

Bordet sto klart til å legge duken på, det var bare én uke 

til julaften. Det var tydelig at mannen til Torunn er 

interessert i hobbyen hennes, og han var tydelig stolt 

over det hun lager.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sy til Barneklinikken 
v/Anna Synnøva Hundal 
 
Lørdag 11. var det igjen tid for å treffes for å sy tepper til syke barn på Barneklinikken. Turid 

(Hansen) hadde ordnet det slik at vi kunne låne lokaler hos Kjell Hansen Elektro.  Her har vi vært 

tidligere også. Det er gode lokaler, med mye lys og god plass til å sy.  

Turid, Anne Kari og Signe hadde gjort alt i stand. Stor takk til dem! Det var masse stoffer å lete 

gjennom, for å velge ut noe bra til et nytt teppe. Eller kanskje for å finne lukkekant og bakstykke til 

et arbeid som er påbegynt. Det er kjekt å bli inspirert av hverandre. Og det er mye fint og gøyalt 

som blir sydd! 

De trenger tepper til store og små barn, gutter og jenter. Og de ønsker seg flere kuvøsetepper. De 

skal være lyse og rolige oppå, med et mørkt baksidestoff. Målene skal være: 80 – 100 cm bredt og 

140 – 150 cm langt.  

Anne Kari bestilte pizza til lunsj, og det er alltid kjekt å være sammen og sy tepper til Tepper til 

Glede – aksjonen.  
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Søte fugler – vår nye serie del 2 

V/Signe Haugen 

 

Mønster til disse fuglene vil bli presentert i Lappenytt fremover. 

Kardinalen i 220, Spurven i 221 og Dompapen i nr. 222.  

 

Fugl 2 – Spurv/erle/rødstrupe/eller … 

Se under fugl nr.1 (Lappenytt nr. 220) om kuttestørrelser og 

teknikker som brukes. Modellen har ruter som er 1 ½ inch 

ferdig, sydd med ¼ inch sømmonn. 

 

Denne modellen er 5 x 5 ruter stor, men biten som danner bena, er bare 1 inch høy ferdig, det 

samme er bakgrunnsbitene i denne raden. Lager du denne raden like høy som de andre, vil fuglen få 

lengre ben, og det kan du selvfølgelig godt gjøre. 

  

Denne fuglen er ikke lik noen fugl jeg vet om, her har jeg brukt restebiter som danner en bra 

kombinasjon av farger i rygg, bryst og vinge. Nebbet er laget med et lite hurtighjørne på en 

bakgrunnsbit, og steinen den sitter på, er også rundet av på denne måten. Biten til strupen er delt 2 

ganger, som forklart under kardinalen, men her er det brukt 3 stoffer. Fotbiten er sydd litt på 

«frihånd», men du kan bruke linjalen «Lazy Angle» eller tilsvarende for å få samme vinkelen som 

jeg har. 

 

Se på skissen og tell opp hvor mange ruter av hver kombinasjon du trenger, og kutt bitene 2 ½ inch. 

Her er faktisk alle rutene som danner fuglen, delt på en eller annen måte. Vil du markere øyet til 

slutt, kan du gjøre det med tekstiltusj. 
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Etter kurset med Frøydis Myhre 

v/Turid M. Uren 

 

I Lappenytt nr.18 skrev jeg litt om dette kurset og viste en del bilder av arbeider i forskjellige 

stadier, bl.a. mitt eget, og antydet hvordan det «kanskje» ville bli til slutt.  

 

For en tid tilbake satt jeg meg ned og gjorde det ferdig, og 

resultatet ble helt OK for å være første gangen!  .........men det jeg 

ikke hadde sett var at jeg hadde snudd hele bakgrunnen opp/ned i 

forhold til det som var tanken i utgangspunktet. Ja, ja, slik kan det 

gå, vi får kalle det kunstnerisk frihet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kanskje blir det slik 

slik! 

Foredrag på april-møtet 
«Det var en gang en restekurv» 

v/Turid Uren  
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«Veskedamen» Gunn Samuelsen 

v/Turid M. Uren 

 

I vår artikkelserie «bli kjent med» forskjellige medlemmer i BQL, ville Astri og jeg la våre 

medlemmer bli bedre kjent med Gunn.  

 

Gunn og jeg ble naboer da vi begge flyttet til Kirkebirkeland for 16 år siden, og da vi fant ut at vi 

hadde samme interesser innen søm og håndarbeid, fikk vi god kontakt. 

 

Quilting har hun holdt på med i ca. 17 år, først gjennom en hobbyklubb i Posten, der hun jobbet. 

Etter hvert var det flere i Posten med samme hobby og de gikk sammen og startet en quiltegruppe 

de kalte LUN, som står for Lappeklubben Uten Navn (da de ikke ble enige om et godt navn), og det 

heter den fremdeles! Lappeklubben er fremdeles levende, og i dag er det ca. 12 medlemmer, alle 

med bakgrunn fra Posten. 

 

Den første quilten Gunn sydde var en Crazy Quilt, en teknikk hun lærte i hobbyklubben. Den var til 

mannen, og er fremdeles i bruk. Koselig å se en litt gammel quilt! 

 

 

 

De første årene jeg kjente Gunn sydde hun mange flotte quilter, hadde alltid noe under arbeid. Noen 

beholdt hun selv, både hjemme og i campingvognen de hadde stående på Fusa. I tillegg ble det sydd 

quilter til barnebarna, både i Norge og i Las Vegas! Det hendte at hun spurte meg til råds, hvis hun 

sto litt fast, for det var ikke de enkleste mønstrene hun valgte! Hun var aldri redd for å ta en 

utfordring, og mange flotte tepper ble det.  

 

Etter hvert gikk interessen mer i retning av veskeproduksjon, og mange og flotte er alle veskene hun 

har laget.  
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For noen år siden valgte hun og mannen å flytte fra Kirkebirkeland til Kvernslåttveien på Råstøl, og 

det var der vi inviterte oss selv på besøk, for en koselig prat og for å se nærmere på en del av 

veskeproduksjonen. 

 

Hun hadde fått seg et greit arbeidsrom med masse god oppbevaringsplass i skap og hyller, det 

hadde nylig vært ommøblering for å få bedre utnyttet plassen. Vi sydamer må jo alltid se hvordan 

det er på syrommene, og her var godt lys og godt sybord. 

 

Gunn forteller at hun liker veldig godt stoffene til Tula Pink, og bruker mye mønstrene til By Anni 

og Bente Malm. Hun er veldig flink med valg av stoffer og tilbehør til de forskjellige veskene og 

bagene, og det er jo det som gjør dem så lekre! 

 

Etter masse prat og «Vis og fortell» ble vi invitert på te og de lekreste smørbrød som var laget av 

Terje (mannen), og de smakte fortreffelig!  

 

Vi hadde en koselig formiddag hos Gunn, og det var gøy å se alt det spennende hun hadde laget. 
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