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Leder 
 

Nok en gang har vinteren lagt 

sitt kalde teppe over oss. Da er 

det ekstra hyggelig å sitte inne 

og kose seg ved symaskinen. 

Nok en gang er årets lengste 

natt tilbakelagt, og et nytt år, 

med et hav av nye quiltetimer 

ligger foran oss. 

Dette betyr også at min tid 

som styremedlem i Bergen 

Quiltelag nærmer seg slutten. 

Det har vært meget hyggelig å 

sitte i styret. Mange tar 

kontakt for en liten prat, så jeg 

har fått mange nye 

quiltevenner. Jeg kan på det 

varmeste anbefale å stille til 

valg dersom du blir spurt. 

Ett godt nytt år til dere alle, og 

til resten av styret, tusen takk 

for 3 meget hyggelige år.  

 

Laila Vikane 

 

Uhøgtidelig 

sminkepung-

konkurranse. 
 

Vi utlyser en uhøgtidelig 

sminkepungkonkurranse i 

vårsemesteret. 

Det vil bli innlevering, 

avstemning og premiering til 

favoritten på sommermøtet. 

 

Hilsen styret 

 

Bergensteppet. 
Bergensteppet har funnet sitt 

nye hjem. Det skal henge i 

foajeen i Bergen Rådhus. 

Dette til orientering, nærmere 

rapport kommer når teppet er 

overlevert. 

 

Hilsen Irén 

 

OVERSETTELSER 

 
Her er enda noen oversettelser 

av ord og uttrykk som kan 

komme til nytte når man bruker 

engelske mønstre. 

 

Edge                Kant 

Embellish        Pynte 

Embroider      Brodere 

Eraser             Viskelær 

Estimate         Beregne 

Extend             Forlenge 

Fold                 Brette 

Frame              Ramme 

Glue stick        Limstift 

Grain                Trådretning 

Graph paper    Millimeterpapir 

Handwork        Håndarbeid 

Hoop                Quilteramme 

Imagniation      Fantasi 

Implements      Tilbehør 

Impression        Inntrykk 

Included           Innberegnet 

Intricate            Innviklet 

Ironing              Stryke 

Join                   Sette sammen 

Kit                     Materialpakke 

Lace                  Blonde 

Large-scaled      Stormønstret 

Lining                For 

Measure             Måle 

 

 

 

Frist for stoff til neste 

Lappenytt er 25.januar. 
 

 

 

 

mailto:irser@frisurf.no
mailto:anna.synnova@hundal.priv.no
mailto:tmuren@online.no
mailto:l-ovik@online.no
mailto:Tor.bottolfsen@c2i.net
mailto:b-hogh@hotmail.com
mailto:post@solfrids-quiltestove.no
mailto:abehole@online.no
mailto:Ma-vats@online.no
mailto:Anne-marie.wolff@start.no
mailto:Kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
mailto:Tor.bottolfsen@c2i.net
mailto:irser@frisurf.no
mailto:l-ovik@online.no
mailto:tmuren@online.no
http://www.bql.no/


Lappenytt nr. 148/2011✄  Side 3 

Stipend 2010 – Tur til Israel.  

 

Jeg var så heldig å bli tildelt stipendet for 2010, og pengene gikk til en tur til Israel. Jeg reiste med 

hele familien for å feire sølvbryllup og min manns 50-årsdag. Det var ingen billig tur, så stipend- 

pengene kom vel med. Jeg hadde vært en gang tidligere i Israel, og ble den gang slått over hvor mye 

inspirasjon for quiltere det lille landet bød på. Denne gangen ønsket jeg å gå mer systematisk til 

verks så BQL's medlemmer kunne få glede av det også.  

 

Det er 4 ulike inspirasjonskilder jeg har konsentrert meg om: Gulvmosaikker  på 

utgravningsplasser, kirkevinduer, quilter i gamlebyen i Jerusalem og naturen.  

 

Gulvmosaikkene, spesielt i utgravingsbyen Beit Shean, er utrolig vakre. Dette er et av de største 

utgravningsområdene i Israel. Her er lag på lag med gulvmosaikker. Noen er ganske så detaljerte og 

intrikate, mens andre er ganske enkle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkevinduene er også en inspirasjonskilde, både i forhold til fargebruken og mønstre. Kirkevindu- 

quilter kan jeg huske å ha sett mønstre til her hjemme for noen år siden, og her var det mye å ta av. 

Noen av kirkevinduene var helt fantastiske, men kanskje litt vanskelig å omsette til en quilt. Med 

litt forenkling lar det seg gjøre likevel.  
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I gamlebyen i Jerusalem henger det massevis av lappetepper, særlig i den arabiske delen av byen. 

Disse er veldig annerledes enn de vi er vant til, samtidig som de utvilsomt er lappetepper. De er 

mye stivere enn våre quilter, og de har ikke vatt. De ser også mer orientalske ut enn de vi syr, og de 

er ofte overstrødd med speil- eller glassbiter og paljetter. Lukkekanten er heller ikke helt som hos 

oss. Disse lappeteppene blir sydd av beduinkvinner og solgt i de små butikkene i Gamlebyen. Jeg 

skulle gjerne truffet noen av disse kvinnene, men det lar seg ikke uten videre gjøre i et så 

mannsdominert samfunn som de lever i. Kvinnene her lever isolert, og er de synlige så er det under 

et heldekkende slør.  

 

Naturen er også en kilde til inspirasjon. Alle de vakre blomstene er noe som kan inspirere til bilder, 

men også ørkenen. Jeg kjente at det var ørkenen som ga mest inspirasjon. Litt rart, kanskje, men det 

å gå tur i ørkenen var en så spesiell opplevelse at jeg kjente det kriblet i fingrene. Det ble tatt mange 

bilder på ørkenturen, og det har blitt flere quilter ut av den opplevelsen.  

 

Jeg bestemte meg for å lage 9 quilter – en for hver dag, og de skulle være i A4-  størrelse. Disse 

danner en slags dagbok fra turen til Israel. Formatet begrenset meg en del, men noen kompromisser 

må man gjøre for at det skulle bli overkommelig både å lage og å oppbevare. Resultatene kan ses på 

januarmøtet.  

 

Igjen må jeg få takke BQL for stipendet, og så vil jeg ønske dere alle et godt nytt år!  

 

Kjersti Stenhjem Lie  

 

 

Bruk av rester. 

 
Her er et teppe hvor jeg har brukt masse rester av flannel. Bruker flannel ofte på baksidene og det blir alltid 
noen striper til overs.Baksiden er også masse rester. Veldig kjekt å få brukt mange biter i dette teppet - som 
skal til Tepper til Glede. 
 
Her ser du jeg har brukt mage flere rester av flannel på baksiden av teppet! 
Det er utrolig kjekt å bruke opp noen av disse bitene som har lagt lenge i resteakssene! 
 
Barbara 
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KNARVIK STOFF OG SØM  er et nytt navn innen quiltebutikker.  Da den tidligere 

quiltebutikken Solsikken la ned 30 juni ble Knarvik uten butikk for sy-tilbehør. At en måtte over 

broen og til Åsane  for å kjøpe et glidelås eller en trådsnelle var for ille. Etter litt tenketid bestemte 

Anne-Kristin Øvretveit og Solveig Askeland seg for å starte sin egen butikk. Ein draum som har 

gått i oppfylling, sier de begge. 3 september 2010 startet de opp med kombinert quiltebutikk og 

garnbutikk. 

 

Anne-Kristin og Solveig er barndomsvenninner. Gikk i samme klasse fra 1-9 klasse. Allerede i den 

tiden var de glade i håndarbeid. Nå har gammelt vennskap blomstret opp igjen gjennom quiltingen 

og de har gjort hobbyen sin til levebrød. 

 

Solveig startet med quilting i 1996.  Gikk på noen kurs ....og var dermed «hekta».Hun er aktiv med 

i Hobbyklubben på Eikanger. Solveig har hatt utstilling på Galleri Utsyn. 

Anne-Kristin tok sitt første quiltekurs i 2003. Hun jobbet da i Solsikken og det var nødvendig at 

hun kunne litt om quilting når hun skulle hjelpe kundene.....også hun ble «hekta».......og fra 3 sept 

2010 ble quilting mer enn bare hobby for disse to damene. 

 

Anne-Kristin og Solveig har mange planer for butikken. De har planer om at det skal bli quilte-kurs 

i butikken. De selger symaskiner og tar imot maskiner til service, De har broderimaskiner og tar 

imot oppdrag som å brodere navn på dåpskjoler og håndklær. De tar og inn klede til reparasjon. 

Bak i butikken har de systove. Her blir modellene deres til, men de sier som de fleste:» Det blir for 

lite tid til å sy». 

 

 Begge to syr modeller som skal være til inspirasjon for hva en kan lage selv. Ferdige produkter er 

og til salgs i butikken, og er veldig populære, 

 

Jeg hadde en hyggelig formiddag i butikken deres. Her var mange kunder innom mens jeg var der. 

Noen kom gjerne bare for å vise hva de hadde sydd.  De sa selv de var to gamle damer med godt 

humør...........at de var gamle er jeg ikke helt enig i, men at de spredte godt humør rundt seg var 

sant.   Jeg ønsker dem lykke til med butikken, oppfordrer alle quiltere å ta turen innom butikken når 

dere er på de kanter, 

 

MARGUN 

 
 

 

 

 



Lappenytt nr. 148/2011✄  Side 6 

TEPPER  TIL  GLEDE 

 

Fredag 3.desember var vi fire riktig så stolte damer som stillte opp på Barneklinikken for å 

overlevere tepper til glede.  Anne Marie Bottolfsen, Iren Serigstad, Barbara Rastad og undertegnede 

ble tatt godt i mot av adm.sekretær Else Nilsen og ass. enhetsleder for kreftavdelingen, Ida Kari 

Ivarhus.  Vi ble tatt med inn i Svenskesalen, der vi ble traktert med te og kringle.   Og gleden var 

stor da vi kunne overrekke hele 80 tepper og 7 kaniner!  Helt fantastisk!!! 

Mange quiltelag har vært med å bidra med flotte, fargerike tepper.  De siste ukene har det strømmet 

på med tepper , i tillegg til alle de som er blitt produsert i butikken på onsdagene i hele høst. Og at 

teppene gleder er helt sikkert! 

 

Else Nilsen og Ida Kari Ivarhus ba oss overbringe en kjempestor  TAKK   til alle som har  vært med 

på å lage disse fantastiske teppene! De var helt rørt over at så mange har brukt av sin tid til å sy så 

flotte tepper til barn som de ikke kjenner. 

De fortalte at teppene gledet, ikke bare de barna som fikk dem og familiene deres, men også de 

ansatte ved Barneklinikken følte stor glede ved å få overrekke disse flotte teppene.  Så disse teppene 

gleder virkelig mange, for vi som lager dem har også stor glede av å få være med å bidra, samtidig 

som vi får drive med en kjær hobby. 

 

Vi pakket ut, og fikk vist noen av teppene.  Plutselig tok Ida Kari et av teppene, og sa at dette teppet 

ville hun gi til en veldig syk jente på kreftavdelingen.  Hun kjente jenten godt, og sa at dette teppet 

passet så godt til henne.  Det varmet oss som var der, for vi quiltere vet at det er ikke bare å gi noen 

et teppe.  Det skal jo ”passe” til den som får det!  Så nå vet vi at det ligger omtanke bak utvelgelsen 

av teppene. 

 

Dessverre er det slik at det er mange alvorlig syke barn som hvert år blir lagt inn på Barneklinikken.  

Mange er kronisk syke, har kreft, hjertefeil, astma eller alvorlige allergier.  Barneklinikken prøver å 

legge forholdene til rette slik at de syke barna får tilbringe mest mulig tid hjemme, men må ofte inn 

til behandling.  Teppene som de får, har de med seg når de kommer tilbake. Det opplever de som 

trygt og godt. 

 

I 2011 er det 10 år sider Bergen Quiltelag startet tepper til glede-aksjonen, og vi har gitt til sammen 

891 tepper!  Ved Barneklinikken ytret de stort ønske om at vi fortsatte denne fantastiske 

tradisjonen.  Og det vil vi selvsagt! 

Vi håper at vi i jubileumsåret skal klare å komme opp i 1.000 tepper.  Dvs. at vi i løper av året må 

sy 109 tepper.   

Mange quiltelag har gitt positive tilbakemeldinger på et skriv som ble sendt ut tidligere, og har lovet 

å lage flere tepper.  Vi som syr i butikken min om onsdagene er allerede i gang med 5 tepper, så 

dette ser lovende ut! 

 

Har du lyst å være med på aksjonen, kan du møte opp i butikken på Arnatveit, og være med å sy om 

onsdagene (kl.10 -16.30).  Veiledning og hyggelig samvær får du med på veien.  Har du ikke 

anledning til å være med oss om onsdagene, kan du komme innom i butikken og hente stoff, og sy 

hjemme.  Husk du er med på å glede mange ved å være med på aksjonen!  Nok en gang:  TUSEN, 

TUSEN  TAKK! 

 

Quiltehilsen fra Anne-Kari Gj. Vassdal 
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Hei quiltedamer. 

Jeg heter Pjuskeline og er 1 ½ år 

gammel. Det kjekkeste jeg vet er å 

spenne tomme trådsneller rundt 

omkring i leiligheten.  Ekstra hyggelig 

er det når jeg har fått alle sammen inn 

under møblene, og alle menneskene 

mine kryper rundt på gulvet med 

lommelykt og lyser for å finne snellene 

igjen.  Da ser de virkelig ut som 

intelligente vesener. 

Et annet triks jeg har, er å putte 

snellene opp i skoene som står i 

gangen. Da lager menneskene mange 

rare lyder, som jeg heldigvis ikke 

forstår noe av, men de er veldig lik de 

lydene som kommer når de tråkker på 

en snelle. 

Så er det en ting jeg lurer på. Etter at det har blitt mørkt og det er SÅÅÅ gøy å sparke trådsneller 

slik at de smeller i veggene, da går alle menneskene og legger seg. Hvorfor kan ikke menneskene 

sove om dagen slik som jeg? 

Godt nytt år til alle quiltedamene og tusen takk til de som hadde tomme trådsneller, men som ikke 

har dem lenger. Jeg kan godt få flere. 

 

Mjau fra Pjuskeline 

(og Laila Vikane) 
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Min Hera-marker. 

 

En gang jeg var i akutt mangel av et godt, skarpt merkeredskap og absolutt skulle hatt 

en Hera-marker for hånden kom jeg på at min gamle brevåpner kanskje kunne gjøre 

nytten. 

Historien bak denne lille 

krokodillen er at jeg som ung, 

nyutdannet radiotelegrafist, reiste 

verden rundt med en oljetanker 

som het M/T Nova. Oljen ble for 

det meste hentet i landene rundt 

Den Persiske Gulf, (som det het 

den gangen), og den korteste veien 

til Europa med oljen, gikk sør for 

den arabiske halvøyen, opp 

gjennom Rødehavet og gjennom 

Suez-kanalen som går fra Rødehavet og munner ut i Middelhavet. Byen i sør-enden 

av kanalen heter Suez og byen i nord-enden heter Port Said. Disse var i den tiden 

kjente steder for meg, og når vi gikk gjennom Suez-kanalen måtte vi ha en del 

egyptisk mannskap med ombord. Turen tok noe over 1 døgn synes jeg å huske, og 

disse mennene drev utstrakt butikk-virksomhet på dekk når de ikke hadde annet å 

gjøre.  

Her var det nok at jeg kjøpte denne søte 

brevåpneren min i form av en krokodille. 

Den er 19 cm lang og laget i et svært 

hardt materiale, kanskje elfenben.  

Den er blitt et nyttig redskap i min 

virksomhet med lappesøm, og det blir jo 

til at jeg sender noen tanker tilbake til den 

tiden jeg reiste på ”de 7 hav” når jeg 

bruker den. 

Ja, dette var historien om min ”Hera-

marker”, som jeg plutselig fikk lyst til å 

dele med leserne av Lappenytt bl.a. for å 

vise at hvis vi bruker fantasien og ser nye 

bruksområder for ting vi har liggende så 

kan ”unyttige ting” komme til nytte igjen! 

 

 Hilsen      

        Turid M. Uren  
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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 

 
 

 

 
 

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 
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MÅNEDENS BLOKK – JANUAR 2011 
V/Turid Margaret Uren / tmuren@online.no 

 
Serien startet i september 2010, Lappenytt nr. 144, og der vil du finne mer utfyllende informasjon 

om prosjektet. Blokk 5 heter Old Maid’s Puzzle.(Gammel jomfrus puslespill). 

 

De små 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: 

10 x 10 cm mørk rosa, 20 x 10 cm grønt, 15 x 15 cm lys rosa og  

20 x 35 cm lyst. 

 

 

 

Sy to ”grønne seksjoner” som vist her.  

Sy 4 trekantruter i grønt/lyst etter 

TmT mal  

nr. 2 og 4 kvadrater med skjæremål 6,5 x 6,5 

cm (2,5 x 2,5 inch). Disse sys sammen til to 

seksjoner som tegningen viser.  

 

 

Sy 2 trekantruter i mørk rosa/lyst. Skjær to lyse 

kvadrater 7,5 x 7,5 cm (2 7/8 x 2 7/8 inch). 

Deles diagonalt én vei. Sy en lys trekant til hver 

rosa side av den lille trekantruten. Lag to slike 

”oppdelte trekanter”.   

 

 

Skjær et lys rosa kvadrat 12,5 x 12,5 cm  

(4 7/8 x 4 7/8 inch). Deles diagonalt én vei. Sys 

sammen med de to oppdelte trekanten beskrevet 

over.   

Sy de fire seksjonene sammen til en blokk som 

vist nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsetter i neste nummer! 
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Tonje Brodering og Lappe-Loftet 
 ønsker alle våre kunder et riktig godt nyttår! 

 

 

 
 

Vårens kursplan er nå klar. Den finner du  bl.a. på www.lappeloftet.no eller i våre 

lokaler. 

 

Vi ønsker velkommen til Temakveld annenhver onsdag kl. 18-21.  Første gang blir 

12. Januar.  

Nytt tema hver kveld, men du tar med eget arbeid (UFO?) og du får hjelp til å komme 

videre. Pris kr. 150,- pr. kveld. 

 

 Vi ønsker velkommen til Temakveld annenhver onsdag kl. 18-21.   

Første gang blir 12. Januar.  

Nytt tema hver kveld, men du tar med eget arbeid (UFO?) og du får hjelp til å 

komme videre. Pris kr. 150,- pr. kveld. 

 I butikken finner du mange godbiter på salg.  

 Mange nyheter er allerede kommet inn. 

 Fra 1. Februar holder vi også åpent fredager og lørdager. 

 Vi innfører UKENS TILBUD, kun tilgjengelig for de som kommer på besøk i 

butikken. 

 Tonje Brodering ble Norges største Janome forhandler også i 2010 
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