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Er det slik vi quiltedamer ser 

ut inni hjernen? 
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 Leder fra styret 

 

Kjære quiltevenner. 
 

Jeg sitter her og skal skrive leder 

for siste gang. Det er vemodig. 

Jeg har hatt en fantastisk tid  

disse tre årene jeg har vært i 

styret, både som styremedlem og 

som leder.  

 

Alle de tre sammensetningene av 

styret disse årene har bestått av 

trivelige damer som alle har ytet 

for fellesskapet. Vi har vært et 

”team”. Fordeling av arbeid har 

alltid fungert godt. Alle har stått 

på og med godt humør løst alle 

oppgaver.  

 

Jeg vet at alle ikke har vært 

fornøyd med alt vi har gjort, 

men jeg håper og tror at alle har 

vært fornøyd med noe av det vi 

har fått til. Vi er en forsamling av 

nære på 180 damer, og da vil det 

alltid være forskjellige ønsker og 

meninger. Men jeg kan med 

hånden på hjertet si at vi har gjort 

så godt vi kan. 

 

Det er med blandete følelser jeg 

sier takk for meg. Jeg kommer  

til å savne de trivelige 

styremøtene. Men jeg gleder meg 

til å overlevere et velfungerende 

apparat til nestemann.  
 
Jeg har fått mye inspirasjon disse 

årene, og har sydd en hel masse. 

Det skal jeg fortsette med, og 

komme på så mange møter som  

mulig til videre glede og 
inspirasjon. 

 
Så jeg takker for meg, og ønsker 

laget og det nye styret lykke til! 

 

Hilsen Irén A. Serigstad 

 

 
 

 
 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

mars 2012 er 

4.mars 
 

VELKOMMEN TIL 

TORSDAGSKLUBBEN 

 

Hver torsdag møtes vi mellom 

kl 12 og 14 i lokalene til 

Bergen Husflidslag i Fensal, 

Kong Oscarsgt 15, 3. etg. 

 

Vi syr bare for hånd, men du 

verden hvor mange 

mønstervariasjoner vi har 

funnet frem til i alle de årene vi 

har treftes. Hos oss slipper du å 

ta med deg arbeid, for her har 

vi stoffer, nål og tråd. 

 

Vi har sydd flere store tepper 

som vi har loddet ut til inntekt 

for stipendordningen i BQL. 

Hver jul og sommer har vi en 

liten utlodning for oss selv hvor 

det er gevinst til alle. Tar du 

med kopp og matpakke 

spanderer vi te for kun kr 20,- i 

inngangspenger. 

 

Vi har plass til flere! 

VELKOMMEN 

 

Syglad hilsen fra  

Anne-Marie B. 
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Referat fra januarmøtet  

Møtet ble som vanlig ledet av Irén. Etter hun hadde ønsket godt nytt år fikk butikkene presentere 

noe av det de hadde på hjertet. Solfrid, Henriette og Marianne hadde nytt å fortelle, det er tydelig at 

disse damene ikke akkurat ligger på latsiden!  

 

Turid kunne melde fra valgkomiteen at kandidater til nytt styre nå er funnet, så alle kan slappe av… 

Hun viste også frem teppet som skal loddes ut på NQF’s årsmøte, laget av BQL’s medlemmer. 

Heldig er den som vinner det!  

 

Anne-Marie Wolff holdt sitt stipendforedrag; hun hadde vært på Rikstäckets (Sveriges svar på 

NQF) årsmøte i Stockholm. Begge forbundene ble stiftet i 1988, og det norske forbundet har ca 200 

flere medlemmer enn det Svenske. Det var kjekt å høre om Anne-Maries opplevelser på årsmøtet, 

og om likhetene og forskjellene på de to forbundene. Hun takket også pent for at hun fikk reise.  

 

I pausen startet loddsalget, der gevinstene er diverse produkter laget av votte-blokkene vi fikk fra 

søsterlaget vårt i Calgary. Loddene selges på alle møter utover våren, så her blir det mulighet for 

alle å ta lodd (og så går det jo fint an å ta lodd flere ganger!).  

 

Det var mye informasjon om NQF’s årsmøte, om utstillinger og behov for vakter.  

 

Jubileumskomiteen presenterte seg. Den består av: Anne Marie Bottolfsen, Berit Myklestad, Gunn 

Tepstad og Ella Moe Nilsen. Komiteen gjorde seg allerede på dette møtet gjeldende: Det ble servert 

kake i pausen og det var 25 gevinster til de som måtte finne en lapp med nummer på under stolen 

sin. I tillegg har vi alle fått BQL’s logo tilsendt på stoff. Disse kan brukes som vi vil, og resultatene 

tas med på junimøtet til en liten konkurranse.  

 

Da vi kom til vis og fortell var det veldig mye fint som ble vist frem. Det er tydelig at medlemmene 

våre ikke har hatt helt ferie i julen…  Som vanlig kan bildene ses på hjemmesiden vår.  

 

         Kjersti  

 

 

 

 

Fornying av ”oppmuntringsposen” 

for innlegg i Lappenytt. 

 

Vi fornyer innholdet i ”oppmuntringsposen” for at det skal bli 

mer attraktivt å skrive innlegg i Lappenytt. Styret har bevilget 

penger, slik at vi kan gå til innkjøp av noen stoffbiter og 

lignende, så blir det kanskje mer interessant å velge  fra posen. 

 

  Hilsen redaksjonen. 
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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 
 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mailto:anne@quiltestallen.no
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 

          KJEMPESTORT  JANUARSALG! 
 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

   

Ut på tur? 
 

Bente Larsen har sendt oss 

informasjon ang Quiltereise til 

Vietnam. 

Er dette noe for deg, kan du finne 

opplysninger her: 

http://villeverdenreiser.no 

eller ta kontakt via e-mail: 

info@villeverdenreiser.no 

 

http://villeverdenreiser.no/
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VANNBAKKELS 
Så kjekt at mine vannbakkels falt i smak. Noen vil gjerne har 

oppskriften, og her er den: 

130 g smør/margarin 

2 – ½ dl vann 

140 g hvetemel 

4 egg (ikke store) 

Kok opp smør og vann, ha melet raskt oppi og rør til deigen 

samler seg og slipper pannebunnen. Avkjøl litt.  

Halvpisk 1 egg om gangen og rør godt inn ideigen før neste egg. 

Deigen skal holde formen og ikke flyte utover. 

Deigen legges med 2 isskjeer på plate dekket med bakepapir. Stekes med varmluft 200 gr C i 20 

minutter. 

Kakene glasseres med melis rørt med sitronsaft, eller deles og fylles med krem. Dryss melis på 

toppen. 

Lykke til! 

Hilsen fra Berit Myklestad 

 

 

 

 

KORT TIL INSPIRASJON.  

Barbra sendte denne kopien av et håndlaget kort som hun hadde kjøpt. 

Dette er et koselig kort, ikke vanskelig å lage. 

Håper dette bildet kan være til inspirasjon for medlemmene i quiltelaget til å lage lignende kort. 
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Kurs på Lappeloftet i Meshwork helgen 20.-22.januar 

 
Meshwork , hva i all verden er det for noe? Hadde jeg ikke 

sett bilde av flere modeller, hadde jeg ikke visst hva dette 

var.  Det er en slags fletteteknikk og panelene kan brukes i 

mange forskjellige ting. 

Kurset startet allerede fredag ettermiddag med 3 timers 

undervisning. Her fikk vi innføring i hvordan lage bånd som 

skal brukes til flettingen. Så laget vi et enkelt flettepanel 

med to forskjellige stoff. Da var vi godt i gang. Men vi var 

ikke ferdige den kvelden, for vi fikk masse hjemmelekse 

som måtte være ferdig til neste morgen. Her var det bare å 

stå på, for vi ville jo lære mest mulig på selve kurset. 

Lørdag morgen var det full fart igjen. Siden alle hadde gjort hjemmeleksen, var det å gå i gang med 

et nytt flettepanel, denne gangen kuber med 3 farger. Nå ble det litt mer komplisert, men vi fikk god 

veiledning av kurslærer Brita Rundhovde.   

 

Marianne hadde bakt en nydelig kake som hun serverte 

til lunsj. Selv om de fleste helst ville fortsette arbeidet, 

måtte vi ta en pause. Så var det å fortsette. Nå var det 

stjerner som skulle lages. Her var det brukt bare to 

farger, så dette ville være lett, trodde vi!  

Men neida, dette var virkelig vanskelig og her strevde 

vi virkelig for å få til stjerner i mønsteret. Stort sett alle 

fikk ferdig også et panel med stjerner.   

 

 

 

Lørdag kveld var det også litt hjemmearbeid for å 

forberede neste dag, men nå var det ikke så mye.  

 

Søndag stilte vi igjen og nå var det hjerter som skulle 

lages. Dette ble enkelt og alle ble ferdige her. Men så 

var det visst noen som var forsynt for helgen og bare 

ville roe ned. Vi skulle bruke hjertepanelet til en 

sminkepung og jeg ville gjerne lage denne. Vi var 

noen som sydde og stresset litt for å bli ferdig, og det 

ble vi.  

 

Kurset var veldig kjekt og vi lærte masse. Kurslæreren hadde tid til å hjelpe alle og alle 8 deltakerne 

var veldig fornøyde når vi gikk hjem søndag. I april skal vi fortsette med et nytt kurs. Da står 

veskene for tur med et panel av selvvalgt meshwork. Vi gleder oss allerede! 

 

         Astri  Ese Hole 
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MÅNEDENS QUILTEBLOKK: JACOB'S LADDER 

 
Dette er en nine-patch variant. For meg er 

den mest kjent som Jacob's Ladder. Andre 

navne er Road to California og Stepping 

stones. Navnet Jacob's Ladder er hentet fra 

bibelen. 

I 1. Mosebok 28:11-22 kan en lese om 

Jacob's drøm. I drømme så han en stige fra 

jorden og opp til himmelen der engler gikk 

opp og ned. 

 

 Denne blokken er kjent så tidlig som i 

slutten av 1800-tallet er tidlig 1900. Den 

eldste varianten var vanligvis sydd i 2 farger. 

I dag kan vi se denne blokken i mange 

varianter og mange farger. 

 

Denne blokken er også med i Underground railroad. Jacob's Ladder har en vekslende 

vei av lyst og mørkt som kan vise retningen. Slik som Underground Railroad viste de 

flyktende slavene veien mot nord. Jernbanen ble brukt symbolsk. Stasjonen betydde 

«trygge hus», konduktører var de som hjalp slavene og passasjer var navn på 

flyktningene. Å komme til en «stasjon» betydde mat, klær og et gjemmested. Det sies 

at så mange som 100.000 slaver flyktet under den Amerikanske revolusjonen og 

borgerkrigen. 

 

Her er en variant av denne 

blokken. 

 

 

 

Margun V
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Stipendvinner 2011: 
  

ÅRSMØTE I DEN SVENSKE QUILTEFORENINGEN 

”RIKSTÄCKET” 
 

 

Jeg har vært medlem i det svenske 

forbundet like lenge som jeg har vært 

medlem i NQF, dvs siden 1990. 

En gang tidligere - for ca 10 år siden, 

deltok jeg også på et årsmøte, den gang 

ble det holdt i Täby, en nabokommune til 

Stockholm. I år ble årsmøtet holdt i 

Stockholm, og det ble holdt i 

månedskiftet oktober/november. 

Min selvpålagte oppgave i år, var å se på 

likheter og forskjeller mellom det svenske 

og det norske forbundet. 

Begge forbundene ble stiftet 1988, 

Rikstäcket har nesten 2600 medlemmer 

mens det i NQF er 200 flere. I Sverige er det 86 lokalgrupper, i Norge finnes det 71 quiltelag. I 

Sverige er Lokal-gruppene tilsluttet Rikstäcket, men alle medlemmene i Lokalgruppen trenger ikke 

være medlem i Rikstäcket. På dette årsmøtet ble det vedtatt at det skal opprettes et 

Lokalgruppsfond. Herfra skal det kunne søkes om bidrag til reiser og kurs. Men det er under 

forutsetning at alle medlemmene også er med i Rikstäcket. 

Tidligere er det blitt arrangert en tur til et interessant sted i forbindelse med årsmøtene i Sverige. 

Det hadde jeg gledet meg til å kunne fortelle om, men i år var det ingen tur.  

Møtet ble holdt i den nordre delen av Stockholm, som jo er en stor by. Mine røtter er i den sødre 

delen, og det er store avstander her, så jeg reiste, for egen regning, et døgn tidligere. Jeg kom til 

Stockholm torsdag formiddag,  møtte min søster og sjekket inn på et hotell i centrum. Hun er også 

medlem i Rikstäcket, men hun bodde privat hos noen jeg ikke kjenner, dessuten synes jeg det ofte 

er litt av vitsen med slike arrangement at man bor på stedet hvis mulig. 

Hotell Norrtull huset mange av deltakerne, her ble også Årsmøtet holdt, aftensmat på fredagen og 

festmiddagen lørdag ble også servert her. Det var nydelig mat, og jeg gjorde noen hyggelige 

bekjentskaper allerede fredag kveld.  

Jeg savnet noen form for underholdning og show and tell på lørdagen, men også her satt jeg med 

flere kvinner som jeg hadde glede av å få kontakt med. 

Lunsj på lørdag – søndag ble servert i skolens spisesal, og besto av for eksempel pastasalat som ble 

levert av et cateringfirma. 

Samlingen åpnet fredag ettermiddag i 

Rödabergskolan som ligger rett ved 

hotellet. 

Der var forbausende nok 12 butikker der. 

Jeg synes det er vanskelig å finne 

quiltebutikker i Stockholm, eller på de 

kanter jeg pleier å være når jeg er i 

Sverige, men de finnes altså rundt 

omkring i landet.  

 Det var satt opp 21 kurs av forskjellig 

slag, veldig like de vi pleier å ha her. 

Blant annet holdt Solveig Refslund kurs 
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over 3 dager. Hun holdt også foredrag på søndagen. Der var også ”pop inn” kurs – man sydde en 

liten pung, eller en skilpaddebrosje, som jeg valgte. 

Konklusjonen min må bli at det er ikke store forskjellene mellom de to forbundene. Jeg syntes nok 

at det svenske årsmøtet var ”sprekere” enn den norske for 10 år siden, nå var den nok litt tammere, 

og jeg savnet litt” greier ” rundt omkring. Det var f.eks litt vanskelig å finne inngangen på skolen, 

det var kun de parkerte bilene til butikkene som viste veien. Man fikk heller ikke noen ”godtepose” 

som vi er bortskjemte med her. 

Alt i alt var det tross alt et veldig hyggelig arr. med vennlige og positivedamer, som det alltid er i 

quiltesammenhenger. Jeg er glad jeg fikk reise, og takker for det. 

        Anne Marie Wolff 

 

 

 

 

NQFs årsmøte i Bergen 2012  
 

Det nærmer seg årsmøtehelgen  16. – 18.mars på hotell Norge midt i 

sentrum. Noen av kursene starter fredag formiddag, mens butikkene 

åpner kl 15.30 fredag ettermiddag. 

Utstillingen åpner lørdag kl 11.30 og lukker først kl 19.00. Søndag er 

ustillingen åpen fra kl 09.00 til   kl  14.30. Det er mange som har meldt 

seg som vakter på utstillingen og det er veldig bra. Vaktlister blir sendt 

på mail til de som har lagt inn mailadresse. De andre vil bli oppringt 

slik at alle skal vite i god tid når de skal ha vakt.  Alle som har vakt, 

kommer gratis inn på utstillingen den dagen. 

De som skal delta på Quiltemiddagen lørdag kveld, oppfordres til å ta 

med tepper eller annet til vis og fortell. Det er nå vi har sjansen til å vise at vi i Bergen Quiltelag 

virkelig kan sy flotte tepper. Det er ikke farlig å vise frem noe.  

Det er også utlyst et blokklotteri med tema HUS. Lever  maks 5 blokker og bli med i trekningen av 

nok blokker til et helt teppe med hus. Se nærmere info i Norsk Quilteblad nr 4/2011. 

 

    Hilsen Astri, Turid, Signe, Anne og Laila 

 

 

"A bed without a quilt is 
like a sky without stars." 

 
(En seng uten quilt er som en himmel 
uten stjerner) 
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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: 

 
 


