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Styret ønsker alle 

våre medlemmer en 

riktig god sommer, 

og vel møtt til 

høstens aktiviteter.                                                                       
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Leder fra styret 

Nå nærmer sommeren seg 
med stormskritt. De som var 
på møtet sist oppdaget at jeg 
tok sommeren på forskudd. 
Været var jo så utrolig fint. Jeg 
skulle ikke ha gjort det, for 
værgudene straffet meg med 
dårlig maivær etterpå. Det var 
synd, for jeg har hatt besøk fra 
England, og vi regnet vekk på 
17. mai. 

Men det gjelder å være 
optimist. Derfor håper jeg på 
en deilig sommer for oss alle 
sammen. 
Selv skal jeg tilbringe 
mesteparten av sommeren på 
hytten. Der har vi ikke strøm, 
så maskinsying blir det 
ingenting av. Men jeg har et 
prosjekt med håndsøm som 
jeg skal kose meg med. Jeg 
skal håndquilte for første gang 
på eget arbeid. Jeg har gått i 
god skole i Torsdagsklubben 
den siste tiden. Så jeg skal 
sette i gang med godt mot.  

Vi har i dag (når dere får dette 
bladet) presentert dere for 
neste sesongs møteplan. Vi 
håper det er noe for enhver 
smak der. Så er det kun å 
ønske velkommen til en ny 
inspirerende høst og ha en fin 
sommer med eller uten sying! 

 

Hilsen Irén 

 

 
 

 

 

 

 

 

Torsdagsklubben 
 

Torsdagsklubben har siste 

møte før ferien den 16.juni 

og første møte etter ferien 

den 18. august. 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

september er 30.august 
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Denne gangen var bordene ikke i bruk som de pleier, det var satt opp stolrader. Grunnen til det var 

ganske enkelt at man ventet stor-innrykk av medlemmer, siden Kari Renolen fra My Quilt skulle 

holde kveldens foredrag. Det var jammen bra, for fullt ble det. 

 

Irén ledet møtet med stø hånd, som vanlig. En del beskjeder ble gitt, og bidragsytere til Lappenytt 

ble honorert. Denne gangen hadde Marianne på Lappeloftet butikk. Hun var vikar for Mona i 

Quiltekroken, fordi Mona samme dag var blitt mormor (Gratulerer, Mona!).  

 

Kari hadde delt inn foredraget sitt om My Quilt i fire «overskrifter»: 1. Hva er det? 2. Hvem er det? 

3. Hvor er det? Og 4: Hvorfor? I tillegg snakket hun om hvor hun/ de henter inspirasjon fra. Kari 

fortalte at hun og Liv designet mønstre hver for seg, men i 2006 kom ideen om å lage et blad 

sammen og selge mønstrene på den måten i stedet for enkeltvis. Noe av grunnen til det var det Kari 

kalte ”det største viruset i quiltemiljøet” – kopiering. Håpet er at når man får 9 mønstre til kr. 149,- 

(kr. 125,- hvis man abonnerer), så er det mer fristende å kjøpe bladet enn å kopiere.  

 

Hvor henter de inspirasjonen fra? Den kan komme fra mange steder. Det kan være et stoff, et bånd 

eller naturen som setter i gang en idé. De designer hver sine ting, men planlegger selve bladet 

sammen.  

 

Kari og Liv bor på hver sin kant av landet, men møtes for å lage modeller og blad. Da jobbes det 

intenst. Utenom dette ”møtes” de på Skype og bruker e-post. My Quilt har et opplag på 3000, og 

har fått spørsmål om oversettelse til andre språk. Foreløpig har de nok å gjøre med den norske 

utgaven. De gjør absolutt alt selv. De tar bilder, syr, lager PDF-fil (slik at bladet kun skal sendes til 

trykkeriet for trykking) og regnskap. Det eneste de ikke tar seg av er selve trykkingen og 

distribusjonen.  

 

I pausen kunne vi ta modellene i øyesyn, og der var mye fint! Det var til tider vanskelig å komme 

frem… Så dette fenget publikum, det er helt sikkert. Vi ønsker Kari og Liv lykke til videre med et 

spennende og helt annerledes blad! 

 

Til slutt var det vis-og-fortell. Mange hadde tatt med tepper til ”Tepper til glede”. Noen av dem var 

laget spesielt for ungdommer. Her var mye fint å se. Vesker, eventyrtepper og andre ”månedens 

blokk”-tepper var det også. Det teppet som Tone viste var veldig sjarmerende. Det var laget etter 

sønnens tegninger i barnehagen. Det er bare fantasien som setter grenser – det er helt sikkert!  

 

Kjersti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.  
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Vi er nå kommet opp i 937 tepper!  Flere lag har meldt inn at de har mange ferdige tepper, så at vi 

skal greie å komme opp i 1000 tepper i år er jeg helt sikker på! 

 

Mange har kommet til onsdagsmøtene, ja de siste gangene har det vært fullt hus. 

Og vi har hatt det veldig kjekt!  Vi synes selv at våre kreative evner bare blir bedre og bedre.  Det 

byr på mange utfordringer når vi skal lage tepper med de stoffene vi har til rådighet.  Eli Knutsen 

fotograferer teppene etter hvert som de kommer inn, og dersom dere vil ta en titt, kan dere gå inn 

på:   
 
Overlevering til Barneklinikken vil bli i sept./okt.  Dersom det er noen som har lyst å være med, så 

ta kontakt med undertegnede. 

 

Til alle dere som har ferdige tepper, så er det fint om dere kan få levert disse til meg.  

Ta gjerne kontakt på mobil: 414 43 588, dersom du har problemer med å levere. 

 

Dersom det er flere som har lyst å være med å sy tepper til glede, er det bare å stille 

I butikken hos meg på onsdager.  Vi holder på helt frem til skoleferien. 

Det er også mulig å komme og hente materialpakker om en vil sy hjemme. 

 

Det går mot sommer, og for mange betyr det at syingen blir erstattet med andre aktiviteter.  Men om 

det blir for mange regnfulle dager, er det godt å sette seg ned med symaskinen og være litt kreativ. 

Jeg må jo si at for min egen del, så har det hendt at etter en periode med mye fint vær, har jeg blitt 

veldig glad for å få en dag med dårlig vær.  Da kan jeg nemlig kose meg inne ved symaskinen med 

god samvittighet. 

 

God sommer til dere alle!  Og takk for en fatastisk innsats for tepper til glede! 

 

 

Quiltehilsen fra Anne-Kari 
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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 
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Norsk Quilteforbund – årsmøte i Tromsø   

16. – 18.mars 2011  

 

Norsk Quilteforbund (NQF) hadde i år lagt sitt årsmøte til Tromsø. 

Dette var et nytt reisemål og mange ville nok benytte anledningen til å komme så langt nord og 

samtidig få med seg årsmøtet.  

Arrangementet startet allerede fredag formiddag med kurs for de aller ivrigste. Andre Wallenborg 

hadde veskekurs, noe som har vært veldig populært i noen år nå. Han har bl.a. laget vesker til Mette 

Marit og har tydeligvis funnet sin nisje. 

 

Butikkene åpnet kl 15.30 og mange var på plass for å få 

med seg de beste godbitene. Det var dessverre ikke så 

mange butikker som hadde tatt turen nordover, men de 

som var der, hadde mye flott og mange nyheter. Det ble 

nok noen poser med på rommet den kvelden.    

 

 

 

 

Turid fikk med seg Forum for kursledere og Astri var på 

Quiltelagsforum. Her var det godt fremmøte og mange 

kurslærere og lag var representert. På Quiltelagsforum 

fikk vi først en innføring i hvordan føre regnskap for 

mindre lag og litt om regler og lover. På Forum for 

kursledere ble det bl.a. diskutert hvordan man kan unngå 

at kursopplegg blir kopiert for så å bli brukt lokalt. Så 

kom en representant fra Norsk Husflidslag og presenterte 

et samarbeidsprosjekt som de ønsket NQF med på. De vil 

utgi en lærebok for barn/ungdommer om søm og quilting. 

Dette var et interessant prosjekt å høre om. Det er tydelig at NQF nå vil satse på barn og unge. Vi 

trenger noen rekrutter som kan ta over denne fine tradisjonen som quilting er. 

 

 

Etter møtet var det bare å få på seg yttertøy og begi oss 

i vei til Polaria, hvor vi skulle få fiskesuppe og se 

akvariet. Det ble også vist en flott film fra Svalbard. 

Noen tepper som Tromsø Quiltelag hadde laget, var 

utstilt. I tillegg lå det Log Cabin brikker på alle bord. 

Minuset var at det ikke var sitteplass til alle, det var 

meningen at vi skulle mingle som det så fint heter. 

Mens noen spiste, skulle noen se film og noen gå rundt 

og prate. Dette var vi vel ikke helt fornøyd med. 

 

 

 

Lørdagen startet med Årsmøtet. 

 Årsmeldingen og regnskapet ble godkjent. Det var også kommet inn noen forslag til 

vedtektsendringer, hvor noen ble vedtatt og noen ble nedstemt.  
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Like etter årsmøtet var det offentliggjøring av vinnere av konkurranseteppene med 

tema ”Suppe på en spiker”. Man kunne i år velge mellom to formater: 30 x 220 cm 

eller 150 x 220 cm. 

   

 

Vinner av Åpen klasse:   

Turid Tønnessen (30 x 220 

cm) 

 

 

 

 Vinner av Tradisjonell klasse:  

 Magnhild Tautra (150 x 220 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter var det tid for foredrag.  

Ida Torkildsen som var en av stipendvinnerne fra 2010, holdt et forrykende foredrag: 

” Å finne dine bilder”, - et foredrag til inspirasjon.  Ida er en energisk dame, med 

mange innfallsvinkler og mange ideer, men kanskje litt for høytsvevende for oss 

vanlige quiltere. 

 

Utstillingen åpnet først etter årsmøtet og her var det mange flotte arbeider.  

Publikumsfavoritten på Medlemsutstilling ble vunnet av 

Sølvi Krokeide med ett av tre tepper med Frank Sinatra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQA (European Quilt Association)’s utstilling i 2011 heter ”Circle of friends” hvor NQF skal bidra 

med 12 bilder. Her var medlemmene oppfordret til å sende inn et arbeid og til sammen var det 

kommet inn over 20 stk. Tema her var sort og hvitt, med maks 30% grønt.  

 

”Kveldssol på 

Stetind” 

Signe Haugen 

”Circle of 

friends” 

Bjørg Bratland 
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Noen flere bilder fra utstillingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurranse for barn med tema: Fornøyelsespark/en spennende dag på tivoli 

 

Mange flotte kurs ble avholdt i løpet av helgen. Noen kurs 

varte i 12 timer (hele helgen), andre varte 6 timer over to dager 

og noen kurs var korte kurs over en dag. Med andre ord mye å 

velge mellom.  

 

 

 

 

 

Lørdag kveld var det klart for Quiltemiddag og det var dekket til 339 sultne quiltere. Serveringen 

gikk greitt og etterpå var det trekning av lørdagslotteri og blokklotteriet. Både Turid og jeg var 

heldige vinnere. 

 

Søndag var det igjen klart for et foredrag, denne gang med Ragnhild E. 

Kjenne: Maling og trykk av egne stoffer, også hun stipendvinner fra 

2010. Ragnhild hadde vært på kurs i England og fortalte og viste bilder 

fra dette kurset. Vi fikk også se prøver av det som var laget. 

 

 

 

 

 

 

 

Så var det tid for enda en tur til utstillingen og butikkene før vi vendte nesen hjemover, full av nye 

inntrykk. Vi gleder oss allerede til årsmøtet i 2012 i Bergen! 

        Turid Uren og Astri Ese Hole 

”Trekantdans i 

restekurven” 

Nina Kvalsvik 

”Ikke suppe på en spiker – 

men dypdykk i restekassen”. 

Solgunn Heim Nordgard 
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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 
 

 

Her kommer en liten epistel fra min tur til Berlin. Det skal ikke 

bli en reiseskildring, jeg vil kun dele en spesiell opplevelse med 

dere. Jeg kom forbi en klesbutikk i Friedrichstrase nær elven 

Spree. Jeg bråstoppet da jeg så vindusutstillingen. Det var ikke 

et klesplagg å se, kun gamle symaskiner fra mange forskjellige 

fabrikker fra gulv til tak over to etasjer på begge sider av 

inngangen. Det var litt av et syn. Jeg måtte selvsagt ta bilder. 

Det var ikke så lett, for det ble gjenskinn fra vindusglasset. Men 

her et lite inntrykk. 

 

Hilsen Irén 
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MÅNEDENS BLOKK – JUNI 2011 

v/Turid Margaret Uren / tmuren@online.no 
 
Ja så var vi ferdige med alle de 9 blokkene og det er ”dags” for monteringen til tepper. Jeg har lagt opp til to 
forskjellige måter å sette blokkene sammen, og begge teppene vil få ca. mål 100 x 100 cm. Dette kan man 
justere selv ved å lage bredere/flere eller færre/smalere rammer. Her følger en enkel rettledning for de 
som vil følge mine forslag. 
 
Teppe 1: 
Blokkene monteres tre i bredden med mellomverk med 
klippemål 5 cm x blokkens side (21,5 cm hvis du har vært 
helt nøyaktig med sømrommene). Tegn. 1.   
 

 
Lag så fire mellomverk med kvadrater 5 x 5 cm  
i endene og mellom hver lengde. Tegn. 2 

 
Sy remser og mellomverk sammen til et midtfelt og sy to 
rammer rundt det hele. Den lyse innerst har klippemål  5 
cm. Den ytterste har klippemål 10,5 cm.  
Det ferdige arbeidet legges på bakstykke og vatt og 
quiltes. Avslutt med lukkekant. 
 

 
 
 
 
Teppe 2: 
Montering diagonalt medfører at vi i tillegg til blokkene 
bruker en del kvadrater og sidetrekanter i bunnfargen for 
å montere blokkene sammen til en kvadratisk topp. Jeg 
oppgir her eksakte mål som skal stemme hvis du har sydd 
med helt nøyaktig sømrom. Mål blokkene dine så du ikke 
klipper kvadrater og trekanter for små! Beregn heller 
noen ca ekstra i forhold til oppgitte mål. Vi skal ha: 
4 kvadrater med klippemål 21,5 x 21,5 cm 
4 kvadrater med klippemål 22,5 x 22,5 cm. Disse deles på 
diagonalen én vei. 
1 kvadrat med klippemål 23,5 x 23,5 cm. Dette deles 
diagonalt begge veier og skal brukes til de fire 
hjørnetrekantene. 
Viktig: Når vi bruker sidetrekanter vil disse som regel ha 
ytterkanter som går på diagonalen av vevingen i stoffet 
og er derfor veldig elastiske. Pass ekstra godt på når du 
monterer den første rammen at du ikke strekker stoffet, 
men måler tvers over midten av toppen , så slipper du at 
rammene blir for store i forhold til midtpartiet. Selve 
monteringen ser du på Tegn. 3. Sy sammen hver rad med 
kvadrater, sidetrekanter og hjørnetrekanter. 

Tegn. 1 

Tegn. 2 

mailto:tmuren@online.no


 

Lappenytt nr. 153/2011✄  Side 11 

 

 

I de tomme kvadratene og trekantene har jeg 
sett for meg quiltemotiver eller applikasjon. 
Jeg har antydet quiltemotiver på tegningen.  
Den ferdige toppen legges på bakstykke og 
vatt og quiltes. Avslutt med lukkekant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegn. 3 

Hjørnetrekanter Sidetrekanter 

Trekningsliste for utlodning til ”Tepper til glede” 
 
Gevinst nr.  1  Teppe   Berit  Myklestad 

     ”       ”    2  Sekk   Anne Kari Vassdal 

     ”       ”    3  Veggteppe  Doris Sæle 

     ”       ”    4  To puter  Turid Hansen 

     ”       ”    5  Hjertebilde  Marie Vik 

     ”       ”    6  Veske   Astrid Ågotnes Hagen 

     ”       ”    7  Pompadour  Marie Vik 

     ”       ”    8   “  Margun Vatshelle 

     “       “    9   “  Anne Toppe Myrdal 

     ”       ”   10   ”  May Haugland 

     ”       ”   11   ”  Ása Karlsdottir 

     “       “   12   “  Jostein Kippersund 

     “       “   13   “  Bente Larsen 

     “       “   14   “  Bjørg H. Rong 

     “       “   15   “  Eli Knudsen 

     ”       ”   16  Løper   Eva Gjøringsbø 

     ”       ”   17  Pose   Anita K. Natås 

     “       “   18  Gympose  Marit Mulelid 

     “       “   19  Pose   Kjersti Oterhals 

     “       “   20  Pute   Helga Haugen 

     ”       ”   21      ”   Birte Stølan 

     ”       ”   22      ”   Barbara Rastad 

     ”       ”   23      ”    ” 

     ”       ”   24      ”   Bjørg H. Rong 

     ”       ”   25      ”   Helga Haugen 

     ”       ”   26      ”   Anne Kari Vassdal 

     ”       ”   27      ”   Lill Arnesen 

     ”       ”   28  Bamse      Toril Lønningen 

En ufordring på Lappeloftet sycafè. 

Før påske kom Marianne med en 

utfordring til oss som er på sycafèen 

om torsdagen.  Marianne hadde for 

en god stund siden funnet noen 

høner på spisebrikker kjøpt i 

Tyskland. Disse hadde hun overført 

til papir og laget sitt design. 

Utfordringen til oss var at vi skulle 

lage en krusmatte med et av 

hønemotivene på. Ellers sto vi fritt 

til å utforme krusmatten slik vi ville. 

Her ser dere resultatet. Mange fine 

høner og brikker. Det var hele 11 

som leverte inn bidrag.  
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Tonje Brodering og Lappe-Loftet 

Inviterer til: 

 

Sommersalg! 
50%  på noen godbiter 

40% på utvalgte stoffer 

20% på ordinære varer 
Spesialpris på Janome MC11000SE 

 
Tilbudet gjelder ikke tilbudsvarer og symaskiner 

 

Torsdag 16/6  kl. 17.00 – 20.00 
 

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

 

Sykveld med tema annenhver onsdag i partalls uker. 

Kl: 18-21 

150,- pr kveld 

 

 

Nye åpningstider Lappe-Loftet: 

Sommerstengt 4/7-1/8 

Tirs-Ons-Fre: 11- 17 

Tors: 11 - 20 

Lør: 9.30 - 15 

 

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