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                                    Stipend. 
Husk at om du vil søke stipend er fristen satt til 31. desember. 
Du kan lese om stipendkriteriene på hjemmesiden vår. 
 

Uhøgtidlig tehettekonkurranse høsten 2010. 
Vi vil ha en uhøgtidelig tehettekonkurranse denne høsten. 
Det blir innlevering, avstemning og premiering til beste 
tehette på julemøtet.  
Jo flere innleverte tehetter, jo bedre! 
 
Hilsen styret 
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Leder 
 

Jeg er nettopp kommet hjem fra 

oktobermøtet, og  mine tanker 

er allerede i sving med det 

neste. Jeg pleier å fordøye det 

siste litt før neste møte tar 

plass. Men jeg reiser til sønnen 

min og hans familie allerede på 

torsdag og er ikke hjemme 

igjen før innleveringsfristen for 

dette bladet er ute. Så da må jeg 

koble om i en fart. 

November er en slik 

mellommåned synes jeg. I 

oktober er høsten der for fullt, 

og i desember er det advent og 

jul som er i fokus. I november 

har vi allerede skrudd klokken 

tilbake til vintertid, og det er 

mørkt både morgen og kveld. 

Så for meg er det en 

”innemåned”, med masse tid til 

å kose meg med symaskinen. 

Det er flott å ha en slik hobby 

som vi ”sydamer” har. Før 

syntes jeg denne mørke 

høstmåneden var tung å komme 

gjennom, nå er det null 

problem. Godt arbeidslys, 

kjekke syprosjekter på gang, 

koselige pauser med en god 

kopp varm te, og vips så er det 

desember!  

Ha en fin symåned damer, 

kanskje lurt å sy noen julegaver 

før desember setter inn, da blir 

det ikke noe stress i siste liten. 

Hilsen Irén S. 
  

 

 

 

 

 

Julekort med avtagbar 

julepynt 
 

Det er heldigvis ikke helt slutt 

med hjemmelagede julekort, 

men noen er langt mer kreative 

enn andre. Hvert år gleder vi 

oss til julekortene fra Bergen 

Quiltelags quiltevenn Gay 

Walker i Calgary, Canada. Gay 

var med mannen på oppdrag i 

Bergen en vått og mørk høst og 

fant lykken da hun fant 

Quiltehuset og ble fort kjent 

med flere ivrige quiltere.  

Gay har laget egne julekort i 

over 40 år, fordi det er ekstra 

stas å sende en personlig hilsen, 

og hun har etter hvert utviklet 

en helt spesiell teknikk, som 

hun gjerne deler med andre. 

Ideen er å lage julekortet slik at 

dekorasjonen på kortet kan 

hektes av og brukes på nytt, for 

eksempel på juletreet. Med 

årene blir det en stor samling 

vakre juledekorasjoner. 

Her er noen tips fra Gay. 

 

Symbolet 

Den største utfordringen er å 

velge symbol, for hvert år er 

alle kort like. Når vennekretsen 

har ulike kulturelle og religiøse 

orienteringer krever det litt 

omtanke. Dyr og fugler, 

stjerner, snøfnugg, trær eller 

allmenne symboler som en 

fredsdue eller et hjerte er 

velegnet. Forts. side 5 

 
 

 

Forts. side 5 
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Syrommet mitt!  
 

v/Turid M. Uren 

 

Etter flere henstillinger fra redaksjonen i Lappenytt om å skrive litt om syrommet mitt, har jeg 

endelig kommet i mål med skriveriene og skal prøve å dele ”rommet mitt”, med dere som leser 

Lappenytt. 

Som ”eneboer” i leilighet med 3 soverom bestemte jeg meg helt fra starten at det største 

soverommet skulle bli mitt nye arbeidsrom. Jeg startet ut med ting jeg tok med fra mitt gamle 

arbeidsrom, men etter noen år og med hjelp av min eminente snekker, er det nå blitt slik jeg ønsker 

det, et greit, flerfunksjonelt rom. Størrelsen er 4,7 x 2,7 m = ca. 13 m2. Rommet brukes som syrom, 

datarom og gjesterom, og utforming og plassering av utstyr fremgår av skissen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs høyre vegg, sett fra døren har jeg trådkurver med plass til stoffer, et arkivskap (som er 

kjempegreit å ha), og et klippebord som er 80 x 160 cm. Over klippebordet har jeg en del bokser 

som henger på en stang (fra kjøkkenavdelingen til IKEA), der jeg har sakser og annet utstyr. Jeg 

oppbevarer linjalene mine i en ”hylle” (IKEA) som er beregnet på pannelokk el.l.  Veggen er ellers 

fylt opp med hyller etc. for å utnytte plassen. Jeg har flere steder malt med magnetmaling, noe som 

gjør at jeg kan henge opp ting med magneter rett på veggen! 
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En smart ting med klippebordet er at det er hengslet til veggen i bakkant og har kun ben i forkant. 

Bena er utstyrt med noen spesielle beslag med fjærbelastning (snekkeren igjen!), som gjør at de kan 

felles inn under bordplaten. Når jeg har bruk for gulvplassen kan hele bordplaten dermed slås ned 

og ligger da helt inn mot veggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs kortveggen har jeg symaskiner og datautstyr. Arbeidsbenken er trukket 4 cm ut fra veggen 

slik at alle ledninger kan gå ned til gulvet i bakkant av arbeidsbenken, og ingen ledninger behøver å 

ligge over benken og ned på fremsiden. (enkelt og ryddig!).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veggen til venstre for døren har jeg utstyrt med en del Billy-reoler med dører på nederste del og 

åpne hyller oppe, og (smartest av alt!) en skapseng som er 150 cm bred og bare bygger 50 cm ut i 

rommet når den ikke er i bruk. Dermed har jeg soveplasser her i tillegg til et permanent gjesterom, 

og har plass til sønnen min og hans familie når de kommer på besøk fra Røros. Over skapsengen har 

snekkeren min fylt inn med hyller som fyller plassen mellom Billy-reolene.  
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Når jeg skal bruke sengen, fjerner jeg det jeg måtte ha av utstyr under klippebordet og feller det ned 

slik at det ligger inntil veggen. Deretter slår jeg opp skapsengen, og rommet er klart til å bruke som 

soverom. Dette synes jeg er en god utnyttelse av rommet.  

Jeg har vanligvis strykebordet stående foran skapsengen, slik at jeg har alt jeg trenger innen 

rekkevidde.  

Jeg synes jeg har et supert arbeidsrom som fungerer til alt jeg bruker det til, og jeg bruker det stort 

sett hver dag, enten jeg syr eller jobber med kontordelen. 

 

 

 

Julekort forts. fra side 2 

Kortet 

 

Du kan velge standard blanke kort med konvolutt, eller lage dine egne kort til en normal konvolutt. 

Lager du egne kort har du større valgfrihet med farger osv, men det er vanskeligere enn du tror å 

kutte kortene pent. 

 

Kortet må være solid nok til å tåle vekten av det symbolet du skal lage, men du bør også tenke på 

vekten i forhold til portoen. Tester du vekten av en prøve må du huske å ha alt med som skal ned i 

konvolutten. 

 

Stoffet 

Bakgrunn og bakside: Når jeg valgt symbol beregner jeg hvor mye stoff jeg trenger for å lage alle 

av ett stykke. Jeg velger ett stykke for bakgrunnen og ett stykke til baksiden av symbolet – og fordi 

symbolet vil være synlig også fra baksiden må det være et pent stoff. Når disse settes sammen med 

++ blri det et lett men stivt symbol. 

 

Symbolet: Velg et stoff som står i sterk kontrast til bakgrunnen. Enten lysere eller mørkere. Det kan 

ha figurer, men de bør være små. Metallics er flotte men er vanskelige å håndtere. Bomull med lette 

figurer i metallic er både festlige og solide og lette å skjære. Forts. side 7 
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VESTLANDSTREFFET 2010 
I år var det Haugtussa Quiltelag i Haugesund som arrangerte Vestlandstreffet. Jeg har 

hørt mye fint om 1999, som var sist Haugtussa stod som arrangør. Så jeg gledet meg 

veldig, og var også så heldig å komme med på det kurset jeg ville. Det var 8 kurs som 

kom i gang. 

Torhild, min søster og jeg kjørte fra Eikelandsosen fredags morgen. Etter noen timer var 

vi fremme i Haugesund. Der traff vi min andre søster og min mor, de skulle også være 

med denne helgen, men skulle ikke på kurs. Vi 4 startet med shopping og en matbit. 

Treffet ble holdt på Rica Maritim Hotell og der hadde vi bestilt rom. Innsjekkingen og 

registreringen gikk fint. 

Så var det bare å brette opp armene starte shoppingen, blant alle de koselige butikkene 

som hadde tatt inn på samme hotell. Fra Bergen var Lappeloftet, Tonje Brodering, 

Solfrids Quiltestove og Quiltekroken. 

Vi traff andre quiltedamer fra Bergen og flere vi hadde gått på kurs med på tidligere 

Vestlandstreff. Snart gikk snakketøyet like fort som pengene rant ut. Vi trenger jo alltid 

noen nye stoffstykket 

Lørdags morgen var vi 5 spente damer fra Bergen som troppet opp på AnnAKa sitt 

”Sminkepunger og små skrin” kurs. AnnAKa fortalte litt om seg og om det vi skulle lage 

denne helgen, kurs kompendiet ble delt ut. Da var det bare å starte produksjonen. 

Det var et flott kurs å gå på. Vi fikk drøssevis av gode tips og råd. Kan anbefale dette 

kurset til andre. 

Ved 17 tiden ga vi søstrene oss og gikk vi for å møte resten av familien. Det ble det en 

velfortjent utepils i det nydelige været som var den helgen. 

Maten vi fikk til alle måltidene var god. 

Vi var en tur å så på utstillingen som Haugtussa hadde laget til. Her var det veldig mye 

fint, de har noen kreative damer de også. En titt på de andre kursene ble det også tid til. 

Festmiddagen var med innslag av mannskor, vitser, små fortellinger og ikke minst 

loddtrekningen. Vi var mange spente som satt rundt borene og håpet å bli en av de 

heldige vinnerne. Det var en dame fra Bergen som vant en stoff pakke, ellers gikk det 

meste til damene fra Haugesund. 

Vi 3 søstre og mor avsluttet kvelden i pianobaren med noe godt i glassene. 

Søndag var det noen timer på kurs, før vi avsluttet med ”vis og fortell”. Da var alle på de 

forskjellige kursene framme og viste hva de hadde laget. 

Neste år er det Vestlandstreff i Ålesund og da håper jeg at det blir mange som reiser. 

I 2012 er det Voss som skal arrangere det, så vi har noe å glede oss til. 

 

Laila Vikane 
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Julekort forts fra side 5  

 

 
 

 

Mønstre 

Velg en enkel figur til 

bakgrunn som er lett å 

skjære og gir en rasjonell 

utnyttelse av stoffet. 

Firkanter, rektangler og 

sekskanter gir gode 

løsninger. Sirkler, ovaler og 

andre irregulære figurer 

krever mer skjæring. Lag 

deg en mal som du kan 

tegne rundt med en god 

markeringspenn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag en tilsvarende mal for  

symbolet. Husk at baksiden 

vil bli snudd når den settes 

på. Du må skjære alle hver 

for seg, så ikke gjør det for 

komplisert. Bruk en skarp 

saks. 

 

Pynt 

Bruk gjerne en sikksakksøm 

rundt kanten av symbolet, 

og en metalltråd gir god 

effekt. Ellers kan du 

dekorere symbolet på 

mange måter, avhengig av 

hvor mye tid du bil bruke. 

Begynn enkelt, så kan du 

utvikle din egen teknikk 

etter hvert. 

 

Symbolet blir så bundet til 

kortet med et dekorativt lite 

pyntebånd. Her trenger du 

også en mal, slik at hullene 

til pyntebåndet kommer på 

rett plass.  
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 

Arnatveitveien 126 

5262 ARNATVEIT 

Mobil : 414 43 588 

 

ÅPNINGSSTIDER: 

MAN,TIRS,ONS:Kl. 10.00 – 16:30 

TORSDAG:  Kl. 12:00 – 18:00 

Stengt alle skoleferier 

 
 

 

 
 

    Julekort fra Canada  
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Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG 
 
 

Tlf  93 25 32 33 
 

e-post: anne@quiltestallen.no 
 

 

Med en Gammill longarm quiltemaskin 
kan jeg quilte/tråkle teppet dit. 

 

Du kan velge mellom  
forskjellige mønstre,  

enkle og mer kompliserte. 
 

Jeg hjelper gjerne med å finne tråd 
og mønstre som passer ditt teppe. 

 
Ring for avtale 

 

Anne Toppe Myrdal 
 

NYTT  QUILTEBLAD 

 

MY QUILT 

 

Mine hjerteligste 

gratulasjoner til Kari 

Renolen og Liv Storvik 

Harby som har klart den 

prestasjonen å lage et nytt 

quilteblad, og når jeg sier 

nytt så er det akkurat det jeg 

mener.  

Papirkvaliteten er lekker, og 

bildene likeså. Modellene 

virker friske og nye, her er 

ikke mye som minner om 

tradisjonell og amerikansk 

lappesøm. Aner jeg 

utviklingen av en egen 

skandinavisk stil innen vår 

kjære hobby? Forfriskende 

med noe nytt og annerledes. 

Oppskriftene og 

fremgangsmåten er virkelig 

grundige med både 

forklaringer og tydelige 

tegninger. Mange av 

modellene er sydd opp i 

forskjellige farger, og det er 

utrolig hvordan de forandrer 

uttrykk. Innimellom er det 

fine stemningsbilder og til 

og med noen 

matoppskrifter! I nr 2 er det 

også mønster til en 

barnejakke i str. 2 år. Fin og 

forseggjort i rødprikket 

stoff og med stripekanter. 

Helt bedårende til en liten 

frøken, eller skift stoff til en 

liten herremann. Dette 

nummeret har også mønster 

til et brille-etui  med plass 

til mobil, sertifikat og 

bankkort. Årets 

julegaveide? 

Så dessverre litt ris etter all 

ros. Hvorfor i all verden 

skal et NORSK quilteblad 

hete My quilt? Hva er dette 

for jåleri?   

 

 

 

 

 

Men altså,  My quilt er i 

grunnen forfriskende nytt 

og annerledes, så jeg unner 

de to driftige damene all 

mulig suksess. Prøv også å 

luke vekk noen irriterende 

skrivefeil, så blir det 

”perfekt”. 

My Quilt kommer ut 4 

ganger pr år, og koster kr. 

149.- pr nr. Abonnerer du 

koster det kr. 499,-for 1 år 

og kr. 899,- for 2 år.  

Abonnenter får også ekstra 

modeller og ideer på nett 

 

Syglad hilsen  

Anne-Marie B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

desember er 

30.november 
 

mailto:anne@quiltestallen.no
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En solskinnshistorie  
 
Jeg vil gjerne komme litt tilbake 

til den artikkelen som sto om meg 

i forrige Lapppenytt. 

 

Jeg har nemlig lyst til å fortelle 

litt mer om hva quiltingen har 

betydd for meg. 

 

I mange år satt jeg bokstavelig 

talt i en stol og så ut i luften. Når 

jeg tenker tilbake, så fortoner det 

seg som om jeg skulle lide av det 

som i dag heter ME. Den gangen 

var jo ikke ME ”oppfunnet” så 

der var lite forståelse å få. Til 

slutt ble det i hvert fall klart at jeg 

hadde fått problemer med 

stoffskiftet. Det var jo greit å få 

en diagnose, men det hjalp ikke 

noe særlig i situasjonen. 

 

Etter hvert skjønte jeg jo at jeg 

kunne ikke bli sittende på baken 

lengre, men hva ville jeg klare å 

gjøre? En venninne inviterte meg 

med på porselensmaling. Det var 

veldig trivelig miljø, men mine 

kunstneriske evner strakk ikke 

langt, så det ble med forsøket. 

 

En dag kom jeg over en annonse 

om møte i quiltelaget på 

Borghilds Minne i Fyllingsdalen. 

Jeg stablet meg på beina og kom 

meg av sted. Det var fantastisk. 

Det var dette jeg ville. Der var 

energiske jenter og masse flotte 

arbeider å se. Dette var midt i 

blinken for meg. 

 

Jeg startet med et begynnerkurs i 

Quiltehuset og visste fra første 

øyeblikk at dette var min greie. 

Det var bare å gå i gang og kjøpe 

stoffer. Og bare det var jo til å bli 

i godt humør av! Jeg følte 

hvordan gleden kom tilbake. 

 

Det var ikke det at jeg ble i stand 

til å bestige høye fjell. Energien 

var fortsatt fraværende, men du 

verden så fint jeg hadde det 

likevel. 

Det å kunne skape noe – å 

arbeide med stoffer i flotte farger, 

å kunne glede noen med 

arbeidene mine – det ga en 

fantastisk tilfredsstillelse. 

 

Jeg begynte med quiltingen tidlig 

i 90-årene, og det har vært en 

hobby som har gitt meg veldig 

mye. Men ikke bare quiltingen i 

seg selv, men miljøet rundt har 

også betydd veldig mye. Jeg har 

fått gode venninner med felles 

interesser, og det har vært veldig 

verdifullt. 

 

Dette var en liten hyldest til 

quilterne og quiltemiljøet i 

Bergen. For meg har det betydd 

utrolig mye. 

 

Turid Østby 

 

 

Arbeidsbeskrivelse for 

vedbærer. 

 

På oppfordring kommer her en 

arbeidsbeskrivelse for 

vedbæreren. Den bor på hytten, 

så jeg har ikke kunnet ta 

detaljbilder, men den skulle være 

enkel å sy etter nedenstående 

beskrivelse.   

 

Mål ca. 1.60 x 0,55 m. 

 

Du får finne frem alle de utslitte 

dongeribuksene som du gjemmer 

på. De kommer til nytte nå. 

 

Vi starter med et gammelt laken. 

Det blir mellomlegg. Klipp det til 

i de oppgitte målene. Selv startet 

jeg på midten av arbeidet og 

jobbet meg utover til begge sider. 

 

Klipp ut de beste delene av  

Dongeribuksene. 

 

 Formen er uten betydning, men 

delene bør ha rette kanter – ikke 

nødvendigvis rette vinkler. Fest 

til mellomlegget med 

knappenåler. Legg et nytt stykke 

over sårkanten og sy tette 

sikksakksting hele veien. Du 

arbeider deg utover til hele 

bunnen er dekket. La gjerne en av 

baklommene sitte på! 

 

Til bakside brukte jeg foret i en 

gammel frakk. Man tager hva 

man haver! 

 

Renskjær arbeidet og sy en 

kraftig lukkekant.  

 

Så var det hankene.  

Du trenger to hanker. De skal gå 

opp fra bunnen på venstre side 

(ca. 7 cm inn fra kanten) og ned 

igjen på høyre side + den lengden 

som skal til for å bære saken over 

skulderen – ca. 90 – 100 cm. 

Total lengde 260 cm x 2. 

 

Skjær 10 cm brede remser, skjøt 

ved behov. Jeg skjøtet remsene 

diagonalt. 

Legg remsene dobbelt – med 

skjøten på midten – (kantene skal 

ligge flatt over hverandre) og sy 

sikksakksøm over sårkanten. Sy 

hankene på  etter anvisning i 

avsnittet ovenfor.  

 

Da er vedbæreren ferdig 

 

Min vedbærer fungerer også som 

rusk- og rask-bærer i hagen!! 

 

LYKKE TIL!! 

 

Turid Østby 
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MÅNEDENS BLOKK – NOVEMBER 
V/Turid Margaret Uren / tmuren@online.no 
Serien startet i september-nummeret av Lappenytt (nr. 144) og der vil du finne mer utfyllende 

informasjon om prosjektet. Vi er nå kommet til blokk 3 som er Stjerne med trekanthjørner.  

Trekantene lages med Tryll med Trekanter – mal nr 2. Gul for cm og rosa for inch. Hver trekantrute 

måler 6,5 x 6,5 cm (2,5 x 2,5 inch) inkludert sømrom. 

Ferdigmål 5 x 5 cm (2 x 2 inch). Sy trekantrutene som forklart 

på TmT pakken, eller bruk din egen metode.  Sømrom 0,7 cm 

(1/4 inch). 

Til én blokk trenger du følgende stoffer (jeg har beregnet gode 

mål) eller dine farger og evt. rester: 

20 x 30 cm lyst, 20 x 20 cm lys blått, 20 x 10 cm mørk blått, 

20 x 10 cm gult og 20 x 10 cm rosa. 

 

 

Blokken består av:  

4 trekantruter lys/lys 

blå, 4 trekantruter 

lys/mørk blå, 4 

trekantruter lys blå/gul og 4 trekantruter rosa/lys. Alle 

trekantrutene skal ha mål som forklart over.  

Sy trekantene sammen i fire remser og sy remsene 

sammen til en hel blokk.  

Ferdigmål (inkl sømrom) er 21,5 x 21,5 cm (8,5 x 8,5 

inch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsettelse i neste nummer! 
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NÅ PÅ LAGER 

 

Hamreveien 10, Kalandseidet Tlf: 920 
25 789, 55 10 97 00 
post@lappeloftet.no 

www.lappeloftet.no 

Sykafe hver torsdag 1130-1430 
50,- inkl kaffe og en vaffel 
 
Mange flotte stoffer ankommet 
butikken inkl bekledningstoffer. 

Fredag  5. november kommer Kari Melsom til Lappe-Loftet 

for å vise dere alle modellene i den nyeste boken sin ” Det 

kimer nå til lappefest ”. 

Vi begynner kl:1700 om fredagen. 

  Lørdag 6. november viser hun bruken av diverse nye 

linjaler som bl.a. er vist i forbindelse med ”Jelly Rolls”.  Vi 

lager førjulsstemning i butikken og ønsker dere hjertelig 

velkommen til en hyggelig stund sammen med Kari.  Vi vil 

også ha gode tilbud i butikken. 

Lørdag vil butikken være åpen kl: 1000-1500 og Kari 

demonstrerer kl: 1100 og 1300 

VELKOMMEN 

 

 

 

mailto:post@lappeloftet.no
http://www.lappeloftet.no/

