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Høsten er her! 
 

Vi vil ønske alle våre medlemmer velkommen tilbake til et nytt semester i  

Bergen Quiltelag. Håper vi får en fin høst med mye hygge og inspirasjon. 

 

Hilsen Styret. 
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Leder fra styret 

Plutselig er høsten kommet. 

Sommeren er over litt før jeg var 

forberedt på.. 

Jeg gleder meg til månedsmøtene 

til BQL, nye kurs, og ikke minst 

treffene til AnnaKa`s juleteppe, 

og Lynette Andersons 

christmasfun. Trodde egentlig jeg 

skulle få gjort ferdig de blokkene 

vi foreløpig har fått utlevert.  

Men, nei....Jeg har vært ganske 

ustrukturert.. Jeg trenger virkelig 

backupen og drahjelpen vi får fra 

de møtene. 

Jeg er sikker på at Vis og fortell 

på quiltemøtene blir interessante. 

Det er så mange flinke og 

produktive medlemmer som nok 

har fått sydd en god del denne 

sommeren. 

 Noen sier vi har hatt en dårlig 

sommer, og andre at sommeren 

har vært varm og fin.  

I min hage har solen skint hver 

dag. Og regne har det gjort om 

natten, så jeg har sluppet å vanne 

plantene.  

Denne høsten satser jeg på å få 

sydd mye. 

Det er så koselig når det er 

mørkt ute, og jeg kan fyre i 

peisen og tenne masse stearinlys. 

Da finner jeg roen, og 

konsentrerer meg om 

håndarbeidet.  

Ha en vidunderlig høst, alle 

sammen. 

Hilsen Mette Lise Vikne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBS, OBS! 

Ny møtedag i desember 

 
På grunn av annet stort 

arrangement i Kulturhuset må vi 

flytte vårt desembermøte frem en 

uke til 6. desember. 

   Styret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

     

 

 

 

Eli Ulvatn 
 

I sommer kom den triste 

beskjeden om at Eli døde 22. 

juni. 

Eli har vært medlem i Bergen 

Quiltelag nesten fra 

begynnelsen, og har vært med i 

styret en periode. Hun var også 

med i den første quiltebeen vi 

startet 1992. 

Eli hadde lupus, og havnet etter 

hvert i rullestol, hvilket gjorde 

det vanskelig for henne å møte i 

quiltelaget den siste tiden. 

Hun var aktivt med i et dagsenter 

på Kokstad, og hun hadde stor 

glede av denne hobbyen, og ikke 

minst miljøene. 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

oktober er 27.september 
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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 
 

En glad samler….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

Jeg er en samler, og da min sønn sa ”Mamma 

dersom vi hadde hatt alt du har sydd - kunne vi 

hatt butikk” – tenkte jeg at det var lurt å samle det 

jeg hadde sydd.  

Samle bilder og beskrivelser i en perm. Så tenkt så 

gjort.  

Jeg laget en mal i  tekstbehandlern  der det var 

plass til et blide, beskrivelse av  produktet og plass 

til stoffprøver.  

Jeg har stor glede av å ta bilder av det ferdige 

produktet og lage arket ferdig.  

Det har vist seg at besøkende – både her hjemme 

og på utstillinger - synes det er kjekt å se i 

samlepermen, samtidig som det er en idebok for 

meg også.  

Så er det noen som vil gjøre det samme kan de få 

arket tilsendt på mail – eller selv lage et likedan 

eller bildet under.  

Min e-post adr er bikko@frisurf.no 

Lykke til. 

   Ragna B. Langlo 

Et nyttig tips! 
 
Hei! Eg har eit godt råd når du skal 

laga pappmaler. Tegn av mønsteret på 
vlieselin, stryk fast på pappen, og klipp 

ut. Du får då ein pappmal som ligg 

stødigt på stoffet når du tegner rundt.  
 

               Hilsen Vigdis Beggevik 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
mailto:bikko@frisurf.no


Lappenytt nr. 154/2011     ✄  Side 4 

På utstilling i Lyngby utenfor København 

Kaffe Fassett: Colourful inspiration 
30. april – 13. Juni  2011 

Kaffe Fassett en sann multikunstner 

Første gang jeg hørte om Kaffe Fassett var da han hadde utstilling i Oslo rundt 1990. Da med 

strikket klær og broderier. Boken Fantastiske farger Strikking og broderier ble kjøpt og behørig 

bladd i. 

Så leste jeg i Quiltenytt at det var utstilling i København nå i vår. Full av forventninger dro jeg til 

København sammen med min mann for å se denne utstillingen av Kaffe Fassett. Vi tok lokaltog til 

Lyngby og buss derfra til Sofienholm – et hyggelig sted også for avslapning i naturskjønne 

omgivelser. 

Utstillingen besto av tepper, malerier og strikkeplagg.  Det var mange besøkende, mest damer men 

noen menn innimellom. Det ble vist en video av  Kaffe Fasett der han besøkte  India og Vietnam, 

hvordan han fant motiver og arbeidet, utviklet sin kunst ut fra dette. Min mann ble helt Kaffe Fasett 

fan og da jeg kom hjem måtte jeg finne frem alle mine 13 bøker med arbeider av Kaffe Fasett. 

Det  ble ikke tatt så mange bilder av utstillingen. Men se lenke: 

http://www.sophienholm.dk/side.asp?ID=1103 

Et av teppene har jeg også laget – så nå kan dere gjette hvem har sydd hvilket???  

Teppet står i boken Patchwork over 25 glorius quilt designs. 

 

 

     

    

 Ragna B. Langlo

http://www.sophienholm.dk/side.asp?ID=1103
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 Ferieturen til Gjøvik. 
 

Noe av ferien vår ble brukt sammen med barnebarn 

på Østlandet. Vi skulle overnatte på en gård litt nord 

for Gjøvik. Vi har tidligere overnattet på Stabburet 

til gården. Dette var restaurert og laget til med 

mange rom. På det rommet vi ble tildelt, lå det en 

Log Cabin quilt på sengen. Det var så koselig å se 

dette teppet i det gamle stabburet.  

 

 

 

 

 

Om morgenen skulle vi spise frokost i hovedhuset  

og det første som møtte oss var en liten quilt med  

Velkommen på. Jeg spurte selvsagt husfruen om det var hun 

som quiltet, men det var moren som hadde laget disse teppene.  

 

I år fikk vi dessverre ikke plass på stabburet, men på en liten 

hytte nede ved Mjøsa. Og jamen hang det ikke en liten quilt der 

også.  

     

Astri Ese Hole 
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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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Besøk hos Kathrines Quiltestue i Oslo. 
Vi var en liten tur til Oslo i sommer for å hente 

barnebarna og dermed klarte jeg å legge inn et lite 

besøk hos Kathrines Quiltestue på Frogner.  Siden jeg 

har meldt meg på en av BOM’ene der (BONM står for  

Block of the Month) av Sue Daley fra Australia, hadde 

jeg lyst å kjøpe skjæreplaten som hun har utviklet. Jeg 

ble jo da også fristet til å få med meg den nye tråden 

hennes og gode nåler.  

Det er masse stoff  hos Kathrine også og det er nesten 

vanskelig å finne noe en har lyst på. Når  da 

stofflageret hjemme er ganske fullt, fant jeg det best 

ikke å kjøpe noe stoff. Men jeg fant flere mønstre og 

pappmaler fra Sue Daley som jeg kjøpte.  Tenkte at 

jeg kan jo bruke masse av det jeg har hjemme.  Men 

jeg finner sikkert ut at det jeg har, ikke er helt det 

samme som Sue Daley bruker og da burde jeg kanskje 

kjøpt noe! 

Sue Daley kommer til Oslo igjen i april 2012 og da 

har jeg lyst å ta turen til Oslo igjen. 

 

Astri Ese Hole 

Velkommen til høstaktiviteter i Quilltehuset 
 Håndarbeidskafe hver 2.onsdag 
 Nye kurs 
 Juleverksted 
 Akrivitetskvelder 
 Følg oss på bloggen 

Quiltehuset.blogspot.com 
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HJEMME HOS  

CHRISTINE ANDREASSEN 

 
Christine bor på Gravdal, og hun har en frodig have 

som viser at blomster og hagestell også er et av 

hennes store interesser. 

Christine kom til Norge fra Dundee i Skottland 

1976 sammen med sin norske ektemann som hadde 

studert der borte. 

Hun har to barn, en sønn i USA og en datter her i 

Bergen. Dessuten har hun 2 ”adopterte ” barnebarn. 

 

I Skottland arbeidet Christine som redaktør i et barneblad, nå driver hun en barnehage på 

Damsgård. På vår siste utstilling hadde hun stilt ut en stor quilt hun laget til fargelære i barnehagen. 

 

Hun begynte med patchwork på barneskolen i Skottland. 

Der sydde de 4-kanter, og 6-kanter som de først 

konstruerte på papir med passer. (Hun sier at hun savner 

håndarbeidsundervisning i skolene nå) Hun har siden sydd 

Patchwork periodevis, til hun tok det opp for fullt i 

begynnelsen av 90-tallet. 

Christine driver med mange slags håndarbeid som 

strikking, hekling og broderi i tillegg til håndapplikasjon 

og maskinsøm. (Men hun liker ikke så godt å håndquilte) 

Favoritteknikkene  er mange, og veksler, men hun er ikke 

glad i ferdige stoffpakker. Hun kan gjerne sy etter ferdige 

mønstre, men vil da velge stoffene selv. – Christine er glad 

i blått. 

 

 

I oktober skal hun besøke” The Knitting And Stitching Show” i 

London. Her har hun vært tidligere, liksom på” Scottish Quilt 

Championships” i Edinburgh. Her har hun også reist sammen 

med medlemmer i Laksevåg Quiltelag. 

Foruten å være medlem i BQL, er hun også aktivt medlem i 

Laksevåg Quiltelag og Husflidslag. Hun er også en ivrig 

leverandør av quilter til Tepper til glede. 

 

 

Christine har mange 

tehetter, mange husker 

sikkert den ekstra 

morsomme utgaven hun 

vant med i quiltelagets 

uhøytidlige konkurranse 

2010. 

 

 

     Anne Marie Wolff 
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Christine og barnehagen........ 

 
Under intervju med Christine skinte det mer og mer igjennom 

at barnehagen betyr mye for henne, den er en stor del av livet 

hennes. Christine er nok av dem som elsker jobben sin og går 

inn for den med liv og sjel. 

 

Mange av Christine's quilter vi husker fra utstillinger befant 

seg  i barnehagen. Skulle vi få fotografert de måtte vi en tur 

dit, og det var det undertegnede som fikk æren av å gjøre. 

Fikk full omvisning, og må si jeg var imponert. Barnehagen 

har arkitekt-tegnet slott og den har egen diskosal,våtrom og ellers alt tilrettelagt for en god hverdag 

for barna. 

. 

Men det var quilter det skulle dreie seg om. Tror faktisk alle rommene hadde en quilt. Toalettene 

hadde egne quilter, koslige barnemotiver som barna liker å se på. 

Christine syr quilter til barnehagen som brukes  pedagogisk. Der var en stor «I spy» quilt  der barna 

skal finne f.eks en elefant og peke på den. En annen quilt laget med forskjellige blokker av 

restestoffer blir brukt til å lære barna fargenyansene. Barnehagen har månedens farge de jobber 

med. En annen quilt var litt store ensfargede ruter som ble brukt til å lære fargene. 

Der var en quilt med bondegård og dyr. Der var en zologisk-quilt, Thomas-togene var på en quilt. 

Planetene hadde en quilt, og alle disse blir brukt for å lære barna navn på tingene. 

En søt liten quilt hadde en applikert drage med en bamse under armen. Dens tittel var:»Even a 

dragon need someone to hug» 

 

Men det mest interesanne var  quilten som var laget til for å lære å knappe en knapp, åpne/lukke 

glidelås, bruke borrelås og lukke seler på f.eks regntøy. Den bar preg at den var flittig brukt. Og bak 

glidelåsene var det gjemt et motiv....og målet var å finne haien. 

 

 

 

 

 

 

Det var flott å se alle quiltene som har funnet sin plass i barnehagen. 

Som jeg nå har lært Christine å kjenne blir det nok flere quilter som 

får komme til barnehagen i framtiden. Kanskje også alle disse 

quiltene kan inspirere barna til å begynne og sy selv. 
 

Margun Vatshelle
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Sommerens syaktiviteter. 

 
Her er bilder av noen av nettene vi fire klubbdamer har laget i 
sommer. Vår venninne Randi har hus i Spania og disse nettene 
skal være til julemessen på sjømannskirken i Torrevieja. 
Alfhild har jobbet i utstyrsbutikk så hun hadde rikelig med stoffer 
hun ville bli kvitt. Se på det flotte gråsvarte nettet som Bente har 
sydd. Ville du tro at stoffet egentlig var til dusjforheng. Og bildet 
av David (statuen dere vet) er blitt lomme, men var egentlig et 
gardinstoff. De andre herrene på gardinen var Elvis og James 
Dean! Blir ikke dette årets hit, så vet ikke jeg. 
Alle nettene er foret, for vi skulle jo bruke mest mulig stoff. 
  
Syglad hilsen fra Alfhild, Randi, Bente og Anne-Marie 
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SOMMERTUR TIL DESIREE. 

 
Jeg ble spurt av  en quiltevenninne om jeg ville være med en tur til Sande og Desiree 

sin quiltebutikk. Selvsagt var det ikke nei i min munn. Har truffet Desiree i flere 

anledninger, men har ikke vært i butikken hennes. Har hørt mye positivt om den så 

jeg gledet meg til turen. 

 

Det er jo et stykke vei, 2,5 timer, men den hyggelige praten i bilen og pausen på 

fergen med kaffe og noe å bite i gikk turen som en lek ( iallefall når jeg fikk være 

passasjer!) 

 

Desiree ventet oss med kaffe, jordbær og melon. Vi ble godt tatt imot og følte oss 

veldig velkomne. Butikken var nydelig. Stoffene sotert etter farger så det var 

oversiktlig og greit å finne fram. En vegg var med bare Jinny Beyer stoffer........så her 

var utvalget stort. Hos Desiree finner en ikke materialpakker, derimot ønsker hun at 

vi selv skal sette sammen stoffene vi trenger. Alle vet at materialpakker selger....et 

tastetrykk og vi har kjøpt det sist nye som er kommet..........men Desiree ønsker vel 

mere at vi skal sy etter vår egen smak og stil. Og det er det mange som er enige i. 

 

Riktignok har Desiree måtte redusere butikken sin fra før 4 rom til nå 2 rom. Det er 

heller ikke så mye å gjøre at hun har mange ansatte lenger, men utvalget var det ikke 

noe å si på. Det var modeller i butikken vi fikk se til glede og inspirasjon. 

 

Er det noen som vil reise 

bort og ha en quiltehelg 

sammen er det tilrettelagt 

for det i Sande, og Desiree 

ønsker alle velkomne. 

 

Vi avsluttet turen vår med 

en avstikker til 

Brekkestrarnd hotell og 

spiste middag. God mat og 

en hyggelig stund før vi 

kjørte hjem. 

 

Margun Vatshelle 
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Kjære medlem av  

Bergen Quiltelag!  

 

  
  
 
 
 
 

 

Har du lyst til å komme og besøke oss i høst?  

  

 Sande i Sunnfjord er kun 2, 5 timer unna. Vi tar imot 

dagsbesøkende. 

 

 Både på  hverdager og i helgene.  

Ring 99274877 for å avtale tidspunkt.  

 

 Så ta gjerne en utflukt til oss, og kos deg blant stoffer og  

tilbehør til lappeteknikk. 

  

 Klem fra Desiree 
  

 www.lappeteknikk.no 
 
 

 

http://www.lappeteknikk.no/

