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Stipendtildeling 2011. 
 

Stipendet for 2011 er delt på to søkere. 

 

Anne-Marie Wolff ble tildelt stipend for å reise til Stockholm til det svenske 

quilteforbundet i september. Hun vil se på likheter og forskjeller mellom den svenske 

og norske foreningen, og også likheter og forskjeller på medlemmenes arbeider og 

deres måter å arbeide på. Vi ser fram til et fint foredrag. 

 

En quilte-bee, med Kjersti Oterhals som kontaktperson, ble tildelt stipend for å reise 

til Birmingham Festival of Quilts i august. Der vil de søke nye trender og ta ny 

inspirasjon tilbake til oss i Bergen Quiltelag. Da vil de gjerne lage en work shop på et 

medlemsmøte. En ganske spennende vri på gjenytelsen til laget. 

 

For styret 

Irén 
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Leder fra styret 
 

Så er atter en vinter over. 

Denne vinteren  har vi hatt 

mye ufyselig vær, men 

kommer det en soldag 

innimellom, glemmer vi det 

dårlige som har vært. 

Vi er allerede kommet til mars 

og det er tydelig at dagene 

begynner å bli lengre. Spesielt 

synes jeg det er fint med lyse 

morgener. 

Ellers har jeg fått inspirasjon 

til å gjøre ferdig prosjekter 

som er blitt liggende. Disse 

skal gjøres ferdig før noe nytt 

påbegynnes er meningen, 

men…… 

Vi har nettopp hatt valg til 

styret i laget og tre tøffe damer 

har stilt opp som nye 

representanter. Det blir 

spennende å samarbeide med 

disse. 

Marsmøtet er symøte, og vi i 

styret håper medlemmene 

synes syprosjektet, som er 

påskegult og friskt, er 

inspirerende. 

Alle ønskes en kreativ og fin 

vår. 

 Bente Høgh 

 

 

 

 

Quilteinspirasjon fra Internett  
 

Gratulerer alle sammen med ny 

hjemmeside! www.bql.no er blitt 

ny, og den er blitt virkelig flott! Jeg 

ble så inspirert at jeg tenkte jeg 

skulle dele med dere de 

hjemmesidene og quiltebloggene 

jeg har blant mine favoritter. Det 

finnes mange der ute, og 

Lappenytt- redaksjonen tar imot 

tips til gode nettsider for oss 

quiltere.  

www.nqf.no 

www.lappeloftet.no 

www.lappeloftet.blogspot.com 

www.quiltehuset.no 

www.quiltehuset.blogspot.com 

www.quiltekroken.no  

www.solfrids-quiltestove.no 

www.kathrinesquiltestue.blogspot.

com 

www.lappemakeriet.no 

www.lappemakeriet.blogspot.com 

www.lappeteknikk.no 

www.mamut.net/myquilt 

www.quilts.no 

 

Her er også en nettside med linker 

til andre quilte-nettsteder:  

http://home.online.no/~barbaras/qu

iltlinks.htm 

Dette er en helt genial nettside for 

oss som leter etter inspirasjon på 

Internett. Begynner du her finner 

du mye god inspirasjon! Lykke til – 

og husk å ta en pause innimellom...  

 

  Kjersti :)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har mistet et av våre 

medlemmer. 
Elisabeth Gardiner Otterstad  

døde plutselig 20.02.2011.  

Hun ble bare 40 år gammel. 
 

Frist for stoff til neste 

Lappenytt er 22. mars. 
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Quiltevake  

 
Lørdag 12 februar var det quiltevake i Liland 

barnehage. Flott lokale i Blomsterdalen, med god 

plass til det meste. 

 

Vi var 15 syglade damer som møtte, med godt humør 

og symaskin. Denne gangen var også en av veteranene 

i laget med for første gang, men trolig ikke den siste. 

På quiltevaken er det veldig sosialt og du kommer lett 

i kontakt med de andre. Prosjektene blir diskutert, og 

det er nye tips og ideer å få for de som trenger det.  

 

Det ble påbegynt 17 fantastiske tepper og 8 

 kose- kaniner til Barneklinikken. Det ble planlagt, 

sydd, klippet og jobbet i timevis. Tid til en matpause 

ble det også. Takk til Anne og Irén for gode kaker. 

Takk også til de som har laget til og stilt et så fint 

lokale til disposisjon for oss.  

Tusen takk for en flott quiltevake, kan anbefales. 

 

Hilsen 

Ása og Toril 

 

 

 

 

Sminkepung-konkurranse 
 

Vi minner om den uhøytidelig 
sminkepung-konkurransen i 
vårsemesterert. 
Innlevering, avstemning og 
premiering av favoritten, på 
sommermøtet. 
 

  Hilsen Styret 
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Nye styremedlemmer presenterer seg: 
 

Kasserer Signe Haugen 

Jeg har drevet med husflid og håndverk hele mitt liv, 

lappeteknikken startet først i 1985. Jeg begynte med tradisjonelle 

teknikker og uttrykk, men i 1995 fikk jeg tak i en bok om 

colourwash og watercolour, og siden har det blitt stadig mer "art 

quilt". Jeg liker å holde kurs og å lære videre det jeg kan, både 

tradisjonelt og mer moderne teknikker. Når jeg kommer over 

konkurranseutlysninger, synes jeg alltid det er spennende å prøve 

om temaet gir meg en brukbar ide, og det har blitt noen tepper til 

slikt gjennom årene. Rent privat har jeg vært gift med samme 

mann i 40 år og har 2 barn og 4 barnebarn.  

 

Jeg gleder meg til å ta fatt og gjøre en innsats for quiltelaget. 

 

 

 

 

Sekretær Inger Margrethe Hartveit Larsen 

 

Hei, alle Quiltevenner 

Jeg heter Inger Margrethe Hartveit Larsen, men alle mine venner 

kaller meg bare for Immen, og det vil jeg gjerne at dere også gjør. 

Jeg er gift med en flott mann som heter Jan Tore, og har to kjekke 

sønner, Robert (16) og Martin (13). Alle tre er ivrige 

fotballspillere, så jeg er vel ganske ”fotballidiot” selv også….. 

 

Jeg har så lenge jeg kan huske holdt på med håndarbeid. Begynte 

på søm/tegning/form/farge direkte fra ungdomskolen. Fortsatte 

med 2-årig gymnas med tegning/form/farge, for jeg  ville gjerne 

bli aktivitør.  Men jeg endte opp som frisør, og det jobbet jeg som 

i 10 år. Nå jobber jeg på Flex Reklame as. Der får jeg være 

kreativ hele dagen;  trykker logo og tekster på klær, foreslår give-

aways for bedriftskunder, samt bistår i skiltproduksjon. 

 

Jeg har i mange år tenkt på å starte med quilting, og har vært svært fasinert av det. Men jeg har ikke 

tatt tak i det før jeg på jobben ble inspirert av Leni til å gå på et kurs.  Mitt første kurs var hos 

Marianne på Lappeloftet julen 2009. Jeg ble ”hektet”, og det var veldig kjekt at min gode venninne 

gjennom mange år, Monica, også ble inspirert til å begynne med quilting.  

 

Jeg er veldig glad for å være med i et slikt fint felleskap! Jeg har tatt en del 

kurs og prøver å få med meg så mange sykvelder som jeg kan. På disse 

kveldene treffer jeg alltid flotte, hyggelige damer det er kjekt å prate med, og 

dette gir meg masse inspirasjon, glede og overskudd i en travel hverdag. 

 Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som styremedlem i BQL. Håper jeg kan 

bidra med noe positivt, og at vi i sammen skal få mange fine og minnerike 

stunder med quilting som utgangspunkt! 

     Mange Quilteklemmer fra Immen  
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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 

 
 

 

Styremedlem Mette Lise Vikne 

 

Mitt navn er Mette Lise Vikne, er 47 år, og bor i Mathopen med 

mine tre tenåringer, to gutter og en jente.  

Jeg begynte med lappeteknikk i 1996. Da var min datter 3 mnd. 

og jeg var på mitt første kurs på Quiltehuset. Vi sydde babyteppe 

med forskjellige teknikker. Jeg ble bitt av basillen, og er 

fremdeles ikke kurert:))  Jeg har en liten systue 500 meter fra der 

jeg bor. Det er "timeout-hytten" min. Der har jeg mange ufo-

er...Og alt for mye stoffer..... 

Jeg jobber som hjemmehjelp i et firma som heter En hjelpende 

hånd. Der storkoser jeg meg. 

Pga. et ryggproblem er jeg 55% ufør. Og da har jeg egentlig god 

tid til å dyrke hobbyene mine. Jeg liker også veldig godt å seile, 

og seiler litt med min far.  
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Besøk hos Charlotte – vår webdesigner 

 
Som de fleste nå har fått med seg har BQL fått ny 

hjemmeside som vi håper dere benytter dere av. 

Her vil det komme nyheter og informasjon om 

laget vårt og ting som skal skje, etter hvert som 

det dukker opp, og vi skal så langt mulig holde 

siden à jour. 

Det ligger et stort arbeid bak en slik hjemmeside, 

og for at vi skulle få det til måtte vi samarbeide 

med en webdesigner. Jeg var så heldig å kjenne er 

veldig flink sådan som jeg har samarbeidet med 

tidligere, og da var det naturlig for meg å ta 

kontakt med Charlotte igjen, selv om hun ikke bor 

her i byen. I disse datatider betyr det ingenting 

hvor man bor når all informasjon kan sendes via mail. 

 

Vi samarbeidet slik at jeg hadde ideene og Charlotte utarbeidet det til en hjemmeside. Deretter ble 

det mye prøving og feiling med farger, utforming og brukervennlighet etc, til vi fikk det endelige 

resultatet dere ser i dag, og alltid var hun like blid og hjelpsom. 

Charlotte er en fantastisk ung dame, ennå ikke fylt 30 år. Da hun tok videregående utdannelse i 

webdesign, skulle de lage en nettbutikk som eksamensoppgave, og hun laget en butikk som het 

truser.no, der hun solgte litt dristige truser for begge kjønn. Det ble en stor suksess, og slik startet 

hennes karriere. Hun har solgt masse truser, men nå er butikken nedlagt. Istedenfor har hun gjort 

webdesign til sitt levebrød og firmaet hennes heter www.Dreamcatcher.no . Gå inn der og se 

eksempler på hjemmesider hun har designet. 

 

En ting er å få laget ny hjemmeside, noe helt annet er at den skal oppdateres også, det er et helt 

arbeid i seg selv. Det ligger masse ”formler og skumle linker” bak det som blir presentert på nettet!  

For å få direkte opplæring i dette var det at 

Astri E. Hole og jeg tok turen til Kopervik 10. 

februar i år. Vi synes det er greit å være to 

personer som kan gjøre jobben med 

hjemmesiden, da er man ikke så låst hvis web-

ansvarlig er indisponibel.  

Vi tilbrakte noen koselige timer fulle av 

informasjon der vi gjorde oppdateringer og 

skrev huskeliste, og en alltid like sprudlende 

Charlotte ga ros (til to godt voksne damer) og 

sa vi var flinke og at dette helt sikkert kom til å 

gå bra.   Og det satser vi på! 

 

Hilsen 

Turid Uren 

http://www.dreamcatcher.no/
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Besøk hos Quilte-Smia i Skudeneshavn 

 
Turid og jeg har vært på besøk til vår web designer i 

Kopervik og vi kom selvsagt inn på quilting og 

lappeteknikk. Vi spurte om hun visste om noen 

quiltebutikker i nærheten. Jo da det fantes en butikk i 

Skudeneshavn  ca 20 minutters kjøring unna. 

 

Vi var ferdig med opplæring og fant ut at vi hadde tid til en 

tur videre mot syd. Vi fant fort butikken etter å ha sjekket 

adressen på nettet. Her ble vi møtt av innehaveren Hilde-

Gunn Vea Melhus, en riktig hyggelig dame. Hun var ivrig 

opptatt med å sy modeller til kurs hun skulle holde i butikken utover våren.  Jeg så fort et 

avisutklipp på veggen hvor overskriften var:  hobby ble jobb. Her forteller Hilde-Gunn at hun har 

drevet butikken i  7 år. Ikke alle er så heldige at de kan kombinere jobb og hobby. Det hørtes ut som 

det var stor aktivitet i Quiltemiljøet på Karmøy. Det var stadig besøk av quiltegrupper som kom fra 

flere kanter, både fra Haugesund, Stavangerområdet og selvsagt fra nærområdet.  

 

Det som først fanget blikket vårt var en pute med et gammelt 

broderi på. Det hadde vært en klokkestreng  med 

korsstingsbroderi. Det var laget som et smalt belte og deretter 

var det satt på en kant på hver side med små trekanter. Her var 

det brukt Tryll med Trekanter og Turid fikk da sagt at hun var en 

av de som hadde laget dette.  

Her var mange flotte stoff og mye annet som vi Quiltedamer 

liker å kjøpe med oss. Selvsagt fant vi noen fine og vårlige 

stoffer her også pluss litt andre småting.  I tillegg selger Hilde-

Gunn modeller og tar imot bestillinger om det er noe kundene 

spesielt ønsker seg. 

 

Huset hvor butikken lå, hadde opprinnelig vært en smie, derav 

navnet Quilte-Smia. En koselig butikk å besøke om man tar 

turen til Skudeneshavn, sommerbyen helt syd på Karmøy med 

den nydelige trehusbebyggelsen. 

    Astri Ese Hole   
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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 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Nye kurs våren 2011 
 

11.-13. mars:  

Mange muligheter med 600 linjalen med AnnAKa 

19. mars:  

Grunnlegg. opplæring PFAFF Broderimaskin med Mona 

25.-26. mars: 

Bernina Broderimaskin v/Kristine  

Fr.25: Broderidesign Designer Plus, versjon 6.0 

Lø: 26: Opplæring Bernina Broderimaskiner.  

Lørdag 26. mars kl. 12:00. 

Bernina Event- presentasjon av de store nye sy- og 

broderimaskinene med Kristine fra Sømsenteret 

Påmelding, servering av forfriskninger. 

 

Onsdager kl. 17:30 – 20:30:  

Drop-in samlinger som tidligere. Husk påmelding! 

Kurs- og inspirasjonskveld:  

Janome MC 7700 Horizon med Mona 

 

Utfyllende informasjon om flere kurs og samlinger på 

hjemmesiden vår. 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
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OM NQF og årsmøtet 16. – 18. mars 2012 i Bergen 

 

 

 

 

 

Som sikkert mange har fått med seg, skal Bergen Quiltelag sammen med Norsk Quilteforbund 

(NQF) arrangere NQF sitt årsmøte i 2012. Arrangementet vil foregå på SAS Radisson Hotel Norge 

3. helgen i mars.  NQF vil stå for det meste av arbeidet under årsmøtet, men Bergen Quiltelag vil ha 

noen oppgaver. 

NQF er et landsdekkende forbund for quiltere i Norge. Det er ca 3.000 medlemmer.  

NQF legger opp til kurs og planlegger alle kursene. De planlegger også andre aktiviteter for 

årsmøtehelgen som middag, vis og fortell, foredrag m.m.. De vil ha sitt eget informasjonsbord og 

selger diverse produkter som pins, kort og småting. I tillegg er det to lotterier og NQF selger lodd. 

Medlemskap i NQF koster kr 350,- pr år. Det utgis 4 medlemsblad pr år. Her er det ikke mange 

mønstre, men mye variert stoff fra rundt om i landet. Quiltelag kan ikke være medlemmer, bare 

enkeltpersoner. 

Alle medlemmer kan delta på årsmøtene som avholdes hvert år i mars. Møtene blir holdt 

forskjellige steder rundt om i landet og i 2011 er det Tromsø som er stedet. Til årsmøtet kan 

medlemmer sende inn sine arbeider til medlemsutstillingen. Hvert år utlyses det en konkurranse 

hvor alle medlemmer kan delta. Disse teppene vises også på utstillingen.  NQF er behjelpelig med å 

sende tepper til utstillinger i utlandet. NQF har en egen oversikt over kurslærere og er man medlem 

kan man stå på liste og blir preferert når kurs skal avholdes. For medlemmer i NQF er det også 

mulig å melde seg på kurs under årsmøtehelgen. For medlemmer som er registrert til årsmøtehelgen 

er det gratis adgang til utstillingene og til foredrag. Andre som ikke er medlemmer må betale for å 

komme inn på arrangementet. 

Det vil også være en del quiltebutikker til stede og her kan vi stifte bekjentskap med butikker fra 

andre steder i landet. Butikker blir invitert ut fra at det er annonsert i medlemsbladet året før 

årsmøtet.  

Hva skal Bergen Quiltelag gjøre under årsmøtet? 

Vårt hovedansvar er medlemsutstillingen. Det er NQF som tar i mot påmeldinger, men BQL som 

skal ta i mot teppene. Vi vil også få i oppdrag å lage til/kjøpe inn stenger til å henge opp teppene. Vi 

må være behjelpelig med å henge opp utstillingen, selv om det er NQF som her vil ha 

hovedansvaret. BQL vil ha ansvaret for vaktene ved utstillingen. BQL vil få inntekter som følge av 

besøkende til utstillingen. Derfor er det litt viktig for BQL å annonsere/drive PR for dette 

arrangementet slik at vi kan få mest mulig inntekter.  

Det kan også være greit om vi kan vise BQL sin virksomhet rundt omkring i byen, bl.a. ved å få stilt 

ut tepper i butikkvinduer og ha litt reklame for utstillingen der. 

BQL blir anmodet om å lage et teppe som en av hovedgevingstene til utlodningen, men inntekten av 

dette går til NQF.  

Vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer vil være med på dette arrangementet og hjelpe 

til så mye som mulig. 

Vi anbefaler derfor alle våre medlemmer til å melde seg inn i NQF. Se hjemmesiden www.NQF.no 

 

Hilsen 

Foreløpig komite for årsmøtet 2012 

Astri Ese Hole, Turid Uren og Laila Vikane 

 

http://www.nqf.no/
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Kjære onsdagsgjengen. 

 

Vi sender en liten hilsen til dere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tro det eller ei, vi er på en liten velfortjent ferie med Bybanen. Asbjørg og jeg bestemte oss for at vi 

skulle på en hemmelig tur. Vi planla dato og klokkeslett og møttes ved Xhibition kl 11:00. Klær for 

sol og varme hadde vi med oss, men også en pelsjakke om det skulle bli kaldt. 

 

Det å kjøpe billetter var veldig vanskelig, men vi klarte det til slutt. Så bar det av sted, forbi den ene 

småbyen etter den andre. Konduktøren smilte og vinket. Asbjørg og jeg koste oss veldig og pratet 

om sysakene våre. 

Så var vi kommet til Florida, der var det pent vær. Folk badet og koste seg. Senere kom vi til 

Danmark….. Vi mener Danmarksplass. Vi kjørte også forbi Nonneseter, og der sto mange nonner 

og vinket. Vi smilte og vinket tilbake. Så bar det av sted videre, og plutselig var vi i Paradis. Der 

var det helt nydelig, med gull og grønne skoger. Der skulle alle ha det veldig godt. Og det så vi. 

Senere kom vi til Håp, eller var det Hop? Tilslutt kom vi til hovedstaden Nesttun. Der gikk alle i 

bunader og store sløyfer i håret, damene altså. Vi samlet koffertene våre og rettet på 

støttestrømpene og gikk ut av banen. 

 

Vi travet rundt i byen og brukte mye penger. Sultne og trøtte fant vi en restaurant , der bestilte vi 

god mat og drikke, og koste oss enda mer. Det var fremdeles noen butikker vi ennå ikke hadde vært 

i, så vi gikk der og. Asbjørg fant ut at vi trengte en ryggsekk til alt vi hadde kjøpt, det kjøpte vi da. 

Men alle turer tar jo slutt, og det gjorde også denne turen. Vi kjøpte billetter til hjemveien og da 

gikk det mye bedre. Turen hadde vært en stor opplevelse for oss begge. Vi ankom Bergen sent om 

kvelden og fant hver vår buss hjem. Trøtte og slitne sovnet vi fort etter alle inntrykkene vi hadde 

fått på den koselige turen vår. 

 

Håper dere andre også hadde det kjekt mens vi var ute og reiste.  

 

Hilsen Asbjørg og Ingrid 
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MÅNEDENS BLOKK – MARS 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 7 heter Dutchman’s Puzzle (Hollandsk Puslespill) og er vel kjent for de fleste. 
 

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, lys rosa, mørk grønn, lys grønn, mørk blå, lys 

blå, mørk gul og lys gul + 8 kvadrater 10 x 10 cm i lyst stoff. 

 
Del opp TmT malen i enkle kvadrater (hvert kvadrat gir 2 ferdige trekantruter)og legg hvert farget kvadrat 
rette mot rette med et lyst kvadrat. Sy som forklart for TmT. 

 

 
Sy 2 trekantruter i hver 
av farge-kombinasjon 
som er vist her.  

 

 

 
 

 
Sy de ferdige trekantrutene sammen  
til 4 seksjoner og sy del hele sammen til en blokk som vist  
nedenfor. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

      

 

Fortsetter i neste nummer! 
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Tonje Brodering og Lappe-Loftet  

Presenterer: 

 
”Glædelig Jul” 

 

Veggteppe: ca. 120 x 165 cm før quilting. 
 

BOM går over 6 måneder. 
 

Koselige stitcherymotiv som forteller om nissenes førjulstid. 
 

Brodert tekst nederst på teppet: 

”Julehygge og Juleklem gir Juleglede i hvert et Hjem”  

 

 
 

 

Besøk vår nye blogg på:    http://lappeloftet.blogspot.com 

 

Sykveld med tema annenhver onsdag i partalls uker. Første gang 12 januar. 

Kl: 18-21 

150,- pr kveld 

Nye åpningstider Lappe-Loftet: 

Tirs-Ons-Fre: 11- 17 

Tors: 11 - 20 

Lør: 9.30 - 15 

 

http://lappeloftet.blogspot.com/
mailto:post@lappeloftet.no
mailto:post@lappeloftet.no

