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Styret ønsker alle våre medlemmer 

en god jul og vel møtt til et 

nytt quilteår i 2012. 
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Leder fra styret 

 

Kjære quiltevenner! 

 
Adventstiden er allerede her.Det 

er tiden for koselige mørke 

kvelder med lilla stearinlys og 

flotte adventsløpere og duker. Jeg 

antar at vi alle har minst en løper 

eller to å pynte med. 

Vi har startet innspurten med å 

gjøre ferdige de hjemmelagete 

gavene ,og kanskje blir det tid for 

en liten quilt og en ekstra 

julepynt til hjemmet også.Selv 

om vi i årevis har laget ”juleting” 

som fyller opp i skuffer og 

skap,er det fristende med noe nytt 

i år også.Der er jo så mange 

fristelser i butikkene som vi bare 

må ha. 

Når det gjelder de ”gammeldagse 

”juleforberedelsene som 

baking,påleggslaging og husvask 

har jeg inntrykk av at dette taes 

det lettere og lettere på.Der er 

mye godt å få kjøpe. 

Om ikke lenge går vi inn i et nytt 

år.Det er alltid spennende.Styret 

har klart vårens program.og dette 

håper vi faller i smak hos 

medlemmene.Foruten dette har 

sikkert jubileumskommiteen 

hyggelige overraskelser i vente 

på møtene. 

På vegne av oss i styret takker jeg 

for året som er gått og ønsker 

dere alle en riktig god jul. 

 

  Bente Høgh   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

januar 2012 er 

2.januar 
 

  Stipend for 2012 
 

Vi vil minne 

medlemmene om at frist 

for  søknad om stipend 

for 2012 er  

31/12-2011. Se 

hjemmesiden for regler 

for søknad. 

  Hilsen styret 

Hilsen styret 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Møteprogram Våren 2012 
i Fana kulturhus på Nesttun 

 

10.1 Stipendforedrag. Anne-Marie 

Wolff forteller fra det svenske 

quilteforbundet i Stockholm. 

14.2 Årsmøte med innslag av 

jubileumskomiteen. 

 

13.3 Turid Uren forteller fra sin 

USA-tur sist sommer og møte 

med Amish-kulturen. 

 

10.4 Symøte. 

 

8.5 Vi får besøk av Trine Bakke 

som skal holde foredrag. 

 

12.6 Sommermøte. Kurvfest med 

utlodning, premiering av 

logokonkurransen og trekning 

av Calgary produktene. 

mailto:anne@quiltestallen.no
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Tepper til Glede! 
 

Torsdag 20.oktober var det overlevering av Tepper til Glede på 

Barneklinikken. Alfhild, Marit, Barbara og undertegnede stilte 

med 2 fullastede biler, (109 tepper og 8 kaniner).  Målet om å 

komme opp i 1000 tepper på 10 år var nådd! 

 

Gleden var stor for de ansatte, som nå gledet seg til å få dele ut så 

mange fine tepper. Vi ble bedt om å overlevere en kjempestor takk 

til alle som har vært med og bidratt. De forteller at teppene gleder 

ikke bare barna som får dem, men også deres familier. 

De blir helt rørt over at det sitter helt fremmende damer og syr 

tepper til deres syke barn. 

 

Er det ikke fantastisk at vi får være med å spre litt glede i en trist 

hverdag?! 

 

Det viser seg at det går ut i underkant av 100 tepper hvert år, så vi 

skal selvfølgelig 

fortsette denne Tepper til Glede- aksjonen.  Neste levering blir i juni, og vi er allerede  

godt i gang, med nærmere 30 nye tepper. 

 

Det vil bli sy-dugnad utpå nyåret en gang, ellers så er det mulig 

å komme i butikken min hver onsdag å sy.  Det går også an å 

hente materialpakker til tepper.  

Takk igjen for en kjempeflott innsats !!!                            

    Quiltehilsen fra Anne-Kari 

 

 

 

 

Referat fra novembermøtet.  

 
Møtet ble som vanlig ledet med stødig hånd av Irén. Det ble gitt diverse beskjeder, og det ble vist 

frem modeller til julegaveverkstedet som avholdes lørdag 3. desember. Der var det mange 

forskjellige ting, så det burde være noe for enhver smak. På neste møte har kurset vært avholdt og 

vi håper vi får se mange fine resultater   

 

Novembermøtet var sy-møte, og det ble sydd mange søte engler rundt bordene denne kvelden. 

Praten gikk, og det så ut som alle koste seg.  

 

På dette møtet var det også auksjon av bøker fra biblioteket. Mange godbiter, både norske og 

engelskspråklige, skulle auksjoneres bort. Marianne var auksjonarius, og det var ikke få bøker som 

fikk nye hjem i løpet av kvelden.  

 

Til slutt var det som vanlig vis og fortell. Det var mye fint å se, også denne gangen. I laget vårt er 

det mange kreative damer, og det er inspirerende å se hva andre får til. Måtte vi bli enda flinkere å 

vise hverandre hva vi lager…  

          Kjersti Stenhjem Lie  
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 

15ÅRS-JUBILEUM!   
 
 

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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Månedens Blokk tepper på utstilling. 

Som tidligere informert vil vi prøve å få til en egen ”mini-utstilling” av disse teppene på den store 

utstillingen i regi av NQF når de skal ha sitt årsmøte her i Bergen i mars 2012. 

 

Det jeg ønsker i første omgang er at du ”registrerer” teppet ditt hos meg, slik at jeg vet hvor mange 

tepper det vil bli. Ta med mål på teppet og tlf/mailadresse 

hvor jeg raskt kan få tak i deg. 

 

Alle innleverte tepper må ha en 10 cm bred 

opphengskanal på baksiden. 

 

Når det kommer så langt at vi skal melde teppene på selve 

utstillingen skal det fylles ut et skjema + et foto av hvert 

teppe som skal sendes inn til utstillingskomiteen i NQF. For 

at vi skal få til en utstilling av våre tepper må vi sende inn 

papirene/bildene samlet. Dette skal jeg ta meg av, men for at 

jeg skal få tak i den enkelte må jeg ha denne første 

registreringen til meg. 

 

Send en mail til tmuren@online eller bruk min postadresse som er 

Nedre Kirkebirkeland 39, 5227 Nesttun 

        Turid Uren 

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

Quiltehuset.blogspot.com 
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Besøk hos galleri Karikroken. 

 
Tekstilkunstner Bente Haugland åpnet ustilling i galleri 

Karikroken 30.oktober. Jeg har aldri vært i galleriet før, 

men her var det mange fristelser. Jeg måtte i dag 

konsentrere meg om Bente sine flotte tekstilbilder.  

Bente Haugland har vært i Bergen Quiltelag og holdt 

foredrag og fortalte om sine arbeider og hvordan hun 

arbeider med lapper, tråd og symaskin. Det hele startet for 

20 år siden. Nå maler hun sine bilder hvor hun tegner med 

symaskinen sin og lappene er malerpaletten. Hun bruker 

ofte et tema og tenker ut hva som skal lages på forhånd. Så 

bruker hun gjerne temaet i mange forskjellige bilder. Hun 

får inspirasjon fra en bok, fra musikk, fra naturen, ja nesten 

hva som helst. 

Et stort bilde hun har laget var ustilt på Oseanna i 

forbindelse med åpningen av kulturhuset i Os. Bildet heter 

”De gode hjelperne” og her har hun tatt utgangspunkt i 

Framsnakk som er og har vært et hett tema nå. På den 

måten håper hun å vise at mennesker kan løfte seg opp. 

Akkurat nå jobber hun fremover mot en utstilling på 

Holmen gård til neste år. Det skal lages mange bilder for å 

fylle lokalene her. Bente sier at nå er hun såpass opp i 

årene at hun kan gjøre hva hun vil og kan bruke seg selv på 

mange måter. 

Bildene som var utstilt nå, er alt fra musikkbilder, 

eventyrbilder, barnebilder og svevende damer. Bylandskap er også en del av produksjonen nå. 

Alt i alt var dette en flott utstilling hvor jeg kunne  mye inspirasjon for oss lappedamer. 

 

      

   Astri Ese Hole  
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Intervju med den fargerike hattedamen Vigdis Beggevik. 
 

I dag skal vi ganske langt for å intervjue Vigdis. Hun bor i 

Ålvik i Hardanger, 10 mil fra Nesttun, der jeg skal plukke opp 

Anne Marie Wolff. Det er kjekt å være to når vi skal kjøre så 

langt.  

 

Vigdis er vel den av våre medlemmer som kjører lengst for å 

komme på møtene våre. På spørsmål om hvordan det kan ha 

seg at hun som bor så langt unna er medlem av BQL, og som 

kommer på møtene, er svaret: ”Det er så kjekt!” Vi liker 

innstillingen. Hun er også medlem av Voss quiltelag, men de 

møtene går hun glipp av, for de dagene synger hun i kor. 

 

Vigdis ble medlem i BQL etter at hun var på NQF sitt årsmøte i 

Bergen da BQL hadde 5-årsjubileum. Hun var medlem av 

NQF, og hadde begynt å quilte etter at en venninne hadde 

oppfordret henne til å ta den siste ledige plassen på et 

begynnerkurs i quilting i Granvin. På kurset, som gikk en dag i 

uken i seks uker, ble det undervist i mange forskjellige teknikker. Så i år er det 26 år siden hun 

begynte å quilte. Før dette hadde Vigdis strikket mye, men etter dette kurset ble hun hektet på 

quilting, og strikkingen måtte vike som favoritt. 

 

Det har blitt mye quilting gjennom årene, blant annet har hun 

sydd 20 sengetepper i Log Cabin, men de er alle gitt bort. Hun 

har også sydd 3 doble sengetepper i diverse mønstre til 

bryllupspresang til tanteungene sine. Det hun liker best å sy er 

løpere, og da gjerne med applikering og små biter. Hun koser 

seg best når det er småting å putle med. Det er maskinsøm og 

maskinapplikasjon det går i. Håndsøm er ikke noe for Vigdis. 

Vi får se en hel bunke med ferdige og nesten ferdige løpere. De 

skal på julemesse. For det har Vigdis drevet på med før i tiden, 

og tatt opp igjen nå når hun på nytt  har tid til å sy masse. For 

hun har hatt åtte års pause i syingen. I de årene drev hun en kiosk i nærheten av fergekaien i 

Kvanndal, og var også en tid restauratør på fergen der. Hun virker veldig ”happy” for å ha god tid 

og være i gang med mye sying igjen. 

 

For tiden syr hun tepper til søsterens barnebarn. Det kommer stadig nye barn som trenger tepper. 

Hun er mor til fire, og har til nå fem barnebarn. Men det kan fortsatt komme flere. Uten om 

familien, som får plukke med seg det de ønsker, har også naboene nytt godt av Vigdis sin syglede. 

De kommer stadig innom for å kjøpe ting til seg selv og gaver til slekt og venner. Da hun drev 

kiosken, var det mang en turist som plukket med seg tingsom hang utstilt og som var sydd av 

Vigdis. Så produktene hennes er spredd utover i Europa. 

 

Så kommer det uungåelige spørsmålet: ”Har du ufoer?” Svaret er: ”He, he, er det noe jeg har så er 

det ufoer.” Det er ikke lenge siden Vigdis flyttet til Ålvik, 9 km nærmere Nesttun enn før. Under 

flyttingen dukket det opp en del ufoer i tillegg til de hun visste om. Hun har en diger plastboks full 

av ufoer, selv om en hel del allerede er blitt til løpere som skal være med på julemesse.  
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Nå har vi flyttet oss opp på syrommet. Der er det nesten ikke 

plass å komme inn. Vi har aldri sett så mye stoffer utenom i 

butikker. Hyller på alle vegger med store bunker av stoff i alle 

varianter og farger. Det er også plastbokser og poser fulle av 

stoff. Likevel, da Kristin tilbød stoffpakker på møtet i oktober, 

kjøpte Vigdis 10 meter sort stoff. Hun liker å sy løpere med sort 

i bunnen, og noe er allerede brukt. På soverommet er det en 

hylle full av quiltebøker, og i naborommet er der hyller fulle av 

garn. Hun kjøpte nylig 10 kg garn på utsalg på Dale, ikke noe 

småkjøp der i gården! Nå strikkes det en del til barnebarn. 

 

Fra syrommet kommer vi ut på en koselig altan med vakker 

utsikt over hardangerfjorden og fjellene på andre siden. Her 

sitter Vigdis i godvær og tegner- og klipper ut mønstre til 

applikasjon, spretter opp og tar seg kaffepauser. Symaskinen 

står like innenfor døren, så i finvær sitter hun med døren åpen i 

solskinnet og syr. Slik skulle man ha det. 

 

Dagen avsluttes med at vi får en liten oppvisning med Vigdis sine hatter. Hun har et stort utvalg. Vi 

får også et sitat med på vegen: ”Vegen er aldri lang når det er noe quilterelatert i den andre enden.” 

Så vi får nok gleden av å se Vigdis på flere møter i kulturhuset på Nesttun. 

 

Vi takker for oss etter en trivelig dag i Hardanger, med deilig lunch, koselig prat og 

quilteinspirasjon hos Vigdis.  

        Irén Serigstad og Anne-Marie Wolff 
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NY VRI PÅ IRÉNS KOPPEUNDERLAG -  1 

 
I Lappenytt nr. 141 fikk vi oppskrift på enkle, men dekorative koppeundelag, laget på en enkel 

måte. Jeg har min vane tro laget en vri på oppskriften, og her kommer de to første variantene: 

NB! Følg Iréns oppskrift når det gjelder bunnlaget. 

 

1 - Kutt stoffene i firkanter slik som Irén beskrev, men brett 

de 4 firkantene til topplaget diagonalt isteden for på tvers. Se 

bilde A. 

 

2 - Kutt stoffene i likesidete trekanter, da trenger du bare 3 

til topplaget. 

 

 

 

Brett disse 3 sammen med vrangen inn og stryk, og flett dem 

sammen. Når du har flettet dem sammen, vil du se at det ikke 

blir likt på begge sider, og du kan velge mellom de 2 

variantene. Se bilde B.  

Bare husk å legge ønsket ferdig side NED mot bunnlaget når 

du syr, slik at den kommer frem når du vrenger. 

 

 

 

NY VRI PÅ IRÉNS KOPPEUNDERLAG -  2 

 

Her kommer siste utgave av koppeunderlagene - sekskantet: 

Husk at bunnlaget lages slik som Irén beskrev i nr. 141. 

 

1 - Kutt stoffene i sekskanter, til første variant trenger du 

3 til topplaget. 

 Brett disse 3 sammen langs linjen mellom to spisser, 

og flett dem sammen, du får en kube! Denne blir lik på 

begge sider, så sammensyingen er liketil. 

 

2- Her trengs 4 sekskanter til topplaget. Det er best med god kontrast, så bruk 2 lyse og 2 

mørke (eller 2 av hver av en lys og en mørk). Brett og stryk som ovenfor, og flett sammen. Her blir 

det igjen forskjell på for- og bakside, så du må velge ønsket utseende på det ferdige verket, og legge 

denne siden NED mot bunnlaget når du skal sy. 

TIPS:  

 For å konstruere en sekskant, trenger du passer og papir. Slå en sirkel med ønsket radius. 

Merk av den samme radien 6 ganger rundt omkretsen og tegn streker mellom merkene. 

 

IDE! Det går sikkert an å lage dem runde også, med fra 3 til 6 biter i topplaget. Men husk: Jo flere 

biter du fletter sammen, desto tykkere blir det ferdige resultatet. 

 
           Signe H. 
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 Ungdom som tar ansvar! 
Jeg har vært innom Quiltekroken og der ble jeg møtt av Henriette, 

datteren til Mona Bauge som er innehaver av butikken. Da Mona 

ble syk i høst, besluttet Henriette seg for å ta et friår og overta 

ansvaret for butikken.  

Det var en ganske tøff beslutning å ta, siden Henriette kun er 19 år 

og akkurat ferdig med videregående skole. Hun har tenkt å ta 

lærerutdanning, så da er det å drive butikk noe helt annet. Men det 

ser ut for at dette er noe hun takler på en strålende måte.  Til tross 

for at hun ikke har noen forutsetninger for å drive butikk, har hun 

gradvis kommet inn i virksomheten. Hun har tidligere jobbet litt 

lørdager og sommerferier og har opparbeidet seg litt erfaring etter 

hvert.  

Henriette startet med søm og quilting for et par år siden og har 

gått på et nybegynnerkurs sammen med en venninne. Hun har 

vært med moren hjemme og sydd småting, men det ble ikke alvor 

før i den senere tid. Hun merker at syinteressen har gått opp etter 

at hun begynte å jobbe i butikken hver dag. Det er masse 

inspirasjon i alle varene som blir lagt frem og alle de flotte stoffene som kommer inn. Men det blir 

ikke så mye tid til søm som hun nå ønsker.  

 

Det er veldig travelt å drive quiltebutikk, sier Henriette. Det 

skal pakkes materialpakker, klippe vatt, lage utstillinger som 

frister kundene og ikke minst det å veilede kundene som 

kommer fra fjern og nær. Bare den korte tiden jeg var i 

butikken, var det flere kunder som kom innom. De fleste går 

noen runder og ser seg litt om, før de bestemmer seg for hva de 

vil ha. Mange trenger veiledning og det vet Henriette. Hun er 

smilende og blid hele tiden og kommer med forslag til 

sammensetning av stoff og farger. 

For et par helger siden, flyttet de deler av butikken til Stord og 

var med på syhelg der. Det ga mersmak, så nå gleder Henriette 

seg til årsmøtet til Norsk Quilteforbund i Bergen. Quiltekroken 

var den første butikken som ble påmeldt.  

Og nå står opplæring på symaksiner og broderimaskiner for tur. 

Det blir en ny utfordring som Henriette gleder seg til. 

       Astri Ese Hole 
 

 

 

Henriette viser oss en løper og grytelapper 

som hun har sydd. 
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Verdensnyheten: 
Janome Memory Craft 12000 Horizon 

er på plass i butikken 

 
Tidsbegrenset tilbud: 

Janome Mc12000 inkludert Digitizer MBX v.4 
Kun kr. 49.995,-(veil pris 63.490,-) 

Prisen gjelder så langt vår beholdning rekker, og ikke lengre en 31/12-2011 

Avbetaling og delbetaling mulig. Spør oss! 

Nå får du også Husqvarna maskiner og tilbehør hos oss: 

 
 


