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 Leder fra styret 
 

Plutselig var dagen kommet da 

jeg skulle skrive i Lappenytt. 

Og det passer egentlig veldig 

bra:)) 

For nå starter vi opp igjen med 

kurskomite. 

Alfhild Kippersund og jeg er 

altså i kurskomiteen, 

 men trenger å få med oss tre 

personer til. 

Tenk så kjekt det  vil bli å være  i 

komite med oss, da!  

VI kan velge kursledere, OG tid 

og sted.... 

Jeg har pratet med Elin fra den 

forrige komiteen,  

og fått masse gode tips og ideer. 

Hva med en ny kurshelg på 

hotell, f.eks? 

Så nå trenger vi DEG til å være 

med og få dette til. 

Det er ikke noe å kvi seg for.  

 

Det er en spennende tid vi går i 

møte.  

Tenk at vi har 25 års-jubileum i 

år. 

Jeg er så spent på hva 

jubileumskomiteen finner på 

fremover. 

Noe har jeg fått nyss om, og 

gleder meg allerede. 

 

Vi har mange flinke og kreative 

medlemmer i BQL. 

Så det skal bli spennende å se 

hva som er blitt laget  

i løpet av påsken.  

Og jeg gleder meg til alle de 

gode kakene som  

blir laget til BQL-møtene. 

(Men helst uten nøtter og 

mandler....) 

 

Klem fra Mette Lise. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

mai er 

25.april 
 

 

LITT NORSK 

GRAMATIKK! 

 
 Nå har jeg lenge sett meg lei 

på hvordan quiltere i Norge 

bøyer og bruker ordet quilt på 

norsk. Vi er alle enige om at 

skal hete quilt på norsk også, 

selv om det er et engelsk ord. 

Men la oss bli enige om å bruke 

det riktig! Etter min mening er 

ordet hankjønn, og skal bøyes 

slik: 

En quilt – quilten – flere quilter 

– alle quiltene. 

Signe H. 
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Referat fra mars-møtet. 
Anita, vår nye quiltelagsleder, ledet møtet. Medlemmer til en kurskomitè ble etterlyst, så hvis noen 

har lyst å være med er det fortsatt muligheter for å påvirke hvilke kurs vi skal ha fremover.  

 

Turid Uren holdt foredrag for oss. Hun hadde vært på quiltetur i Amish-land (i Indiana) og fortalte 

om sine opplevelser og inntrykk derfra. Hun kalte foredraget sitt ”På tur med Stitchin’ Heaven 

Travel”. Hun reiste sammen med May Haugland, og det var ingen tvil om at de to hadde hatt en 

fantastisk tur. Turid fortalte at hun alltid hadde vært fascinert av amish-quiltene. Da hun så 

annonsen for turen bare måtte hun være med. Hun fikk med seg May, og de hadde 8 dager i New 

York og en uke på tur med ”Stitchin’ Heaven”. Sistnevnte bød på quiltebutikker og quilteshow, og 

på en ordentlig quiltebee hos noen amish-kvinner. Der måtte de alle prøve seg på quilting av et 

fellesprosjekt kvinnene holdt på med. De var også på besøk i Quilt Gardens, der blomstene var 

arrangert som quilteblokker (Interessant. Kanskje det er det som skal til for at undertegnede skal 

like hagearbeid??). De to damene fikk også med seg musicalen ”Plain and Fancy”, en romantisk 

komedie fra Amish-miljøet. Det var tydelig at de to reisende hadde en flott tur – kanskje noen andre 

ble fristet til å dra på noe lignende?  

 

Vis-og-fortell gikk av stabelen som vanlig, og som alltid ellers var der mye flott å se og bli inspirert 

av. Bildene ligger på hjemmesiden vår. Ingrid hadde med 22 (!) nett hun hadde sydd. Hun kan som 

kjent ikke sy ”bare” ett eksemplar av de tingene hun syr, men dette må vel ta prisen?   

 

        Kjersti  

 
 

Enda en ny bok i biblioteket: 

”Flower Show Quilts” av Lynn Ann 

Majidimehr 
 

Dette er, som tittelen sier, en bok om 

blomsterapplikering. En nydelig bok med lekre , 

glade farger. Enhver må la seg inspirere og få 

gode vårfornemmelser av disse flotte quiltene. 

Alle blomstene i boken er plassert på fine 

lappebakgrunner. Forfatteren gir oss gode 

forklaringer på framgangsmåten for hele quilten 

i alle de ti quiltene. Boken innleder med 

basiskunnskaper som må til for å kunne sy, som 

forfatteren kaller ”Quiltmaking Basies”. Her er 

det mye god kunnskap å finne. Så kommer de ti 

quiltene på rad og rekke med detaljerte 

arbeidstegninger og forklaringer. De er riktig 

lekkert presentert. Det er mønster til alle 

blomstene. Noen i rett størrelse, og noen i forminsket utgave, men da forklart i hvor 

mange prosent man må forstørre for å få rett dimensjon. Dette er en bok som varmt 

kan anbefales til de som er glad i å applikere, og til de som måtte ønske å komme i 

gang med det.  

         Irén A. Serigstad  
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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 
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Nye krefter! 

 

En glad quilter tilbake til symaskinen! Jeg har hatt store utfordringer etter at jeg fikk synsproblemer 

våren 2010, og ble tilnærmet blind på det venstre øyet. Legene på Øyeavdelingen på Haukeland 

hadde mistanke om kreft, og det ble i løpet av ettersommeren tatt mange undersøkelser, uten at de 

fant noen forklaring for hvorfor jeg hadde mistet synet på det ene øyet. 

 

Heldigvis kunne jeg fortsette å sy, men måtte huske å ta pauser. Jeg var så glad for å kunne sy 

babytepper til det nye barnebarnet som ble født i august det året!  

 

Sommeren 2011 fikk jeg plutselig nye utfordringer, og i juli ble jeg operert for hjernesvulst. 

Deretter 10 uker med cellegift og flere uker med stråling. Min første time med stråling fikk jeg 

utsatt i to timer slik at jeg kunne være med på overlevering av Tepper til Glede på Barneklinikken. 

Det var stort for meg, da vi hadde levert lappetepper til alvorlig syke barn i 10 år! Det har vært en 

måte å takke for den gode hjelpen jeg har fått på Haukeland i mine møter med kreft. Jeg regnet med 

at det for meg var siste gang jeg kunne bidra til aksjonen. 

 

Legene oppfordret meg til å fortsette å sy. Det er viktig å fortsette med det du har lyst til å gjøre, og 

det svekker ikke synet å sy. Det er tvert i mot mye terapi og glede i å leke med stoffene og fargene 

og la ideene blomstre! Noe bedre råd har jeg vel aldri fått fra en lege! 

Da behandlingen var avsluttet i november kom symaskinen på plass igjen, og jeg fant frem et 

vintersengeteppe til oss selv. Blokkene hadde jeg laget våren før jeg ble syk. Med god hjelp fra Iren 

Serigstad kunne jeg nå sy blokkene sammen, og deretter i rader. Teppet ble levert til Anne Toppe 

Myrdal, som quiltet nydelige hjerter over sengeteppet vårt, akkurat før jul! Gjett om vi var lykkelige 

over å kunne ta dette nye teppet i bruk i julen! Disse hjertene er symboler på alle de flotte 

quiltevenner som har hjulpet meg fremover og tilbake til sømmen og symaskinen!  

 

Nå er jeg tilbake og har sydd en rekke tepper som har gitt meg mye glede, tepper til nye barn, 

Tepper til Glede. Svekket syn og vanskeligere fingermotorikk gjør håndsøm og lukkekanter 

vanskelig, men de har min mann hjulpet meg med. Han får skryt av mine quiltevenner! 

Så langt ser det ut til at behandlingen har vært vellykket – og vi er glad for hver dag vi får, sammen 

med skjærebrett og symaskin.     

        Barbara Rastad   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara deltok med dette teppet ”Lek i dypet” i NQF sin 

konkurranse 2012 «Hav, – skiftende stemninger, fargespill og 

årstider» - (red.anm.)
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Månedens blokk: DRUNKARD'S PATH 

 

                                                                                                           

En gammel blokk fra slutten av 

1800-tallet. Denne blokken er 

kjent undre flere navn : 

«Solomon's puzzle», 

«Wandere's path in the wildness», 

«Oregon Trail» og «Endless 

trail». 

Religion var en viktig del av 

livene til forfedrene våre derfor 

har mange  av quiltemønstrene 

bibelske navn. 

 

Det var en organisasjon som kalte 

seg W.C.T.U. som står for 

Woman's Christian Temperance 

Union. De startet opp i 1874 og 

allrede i 1907 hadde de 350.000 

medlemmer. De jobbet for 

avholdenhet og quiltemønstrene 

ble bruke  for å fremme saken. 

Dette er et av blokkmønstrene de 

brukte i sine quilt, det skal få deg 

til å tenke på den sjanglete 

gangen en beruset person har. Quiltene ble vanligvis laget i 2 farger, hvit og blå eller hvit og rød. 

Disse teppene var alltid signert og hadde gjerne et anti-alkohol slagord. 

 

I Underground Railroad betydde denne blokken at slavene skulle gå på kryss og tvers, litt fram og 

tilbake for å avlede de som jaktet på dem. 

 

Dette er en blokk du kan sy med maskin, 

men den er og hyggelig håndsømprosjekt. 
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Referat fra NQFs årsmøte 16. – 18.mars 2012  

 

Årsmøte høres veldig kjedelig ut og hvem vil vel gå på et årsmøte, når man kan være hjemme og 

sy?  Men dette er noe mer enn et vanlig årsmøte. Fra tidlig fredag morgen er det registrering og 

noen kurs starter allerede, bare for å komme i stemning. Hele helgen syder det av quiltere, noen 

kjente, noen ukjente som vi blir kjent med.  

 

Jeg var så heldig at jeg fikk med meg 6 timers kurs med Marti Michelle 

fredag, Double Wedding Ring. Hun produserer linjaler som effektiviserer 

sømmen og gir noen smarte løsninger. Om kvelden var det foredrag, eller 

skal vi heller kalle det et salgsmøte, der Marti Michelle viste masse tepper 

hvor hun hadde brukt sine forskjellige linjaler. Quiltefryd, en av butikkene 

som var til stede, hadde tatt med mange av linjalene og det var mange som 

ble fristet til å kjøpe en ny linjal eller to. Marti fortalte at dersom hun ville 

lage en ny blokk hvor hun ikke hadde laget linjal, konstruerte hun en og 

satte den i produksjon så hun hadde den til neste gang. 

 

Frieda Andersson var en annen 

amerikansk dame som holdt kurs i 

maskinapplikasjon og 

maskinquilting. De som gikk på hennes kurs var begeistret for 

måten hun applikerte på. Her ble det laget landskap og 

blomster. Det var nok noen som fikk noen aha opplevelser her. 

Lørdag formiddag holdt hun foredrag med tema hvordan hun 

finner inspirasjon til sine arbeider, med daglige turer i skogen 

med George, hunden hennes. 

 

Butikkene åpnet allerede fredag ettermiddag. Ja for det var 

mange butikker. Og for et utvalg de hadde. Selvsagt var alle 

våre lokale butikker representert og mange tok turen innom 

disse. I tillegg var det mange tilreisende butikker og det var jo 

ekstra spennende for oss. Quiltegaarden fra Trondheim ble kåret 

til den flotteste butikkstanden, men det var ingen selvfølge. Det 

er ganske mye arbeid for butikkene å flytte sine lagre fra vanlige 

butikker til en stand på et hotell.  

 

Det var utlyst en konkurranse med tema HAV, i forkant av årsmøtet og det var mange arbeider som 

var kommet inn denne gangen. Alle arbeidene var utstilt. En jury hadde vurdert teppene og funnet 

verdige vinnere i de to  kategoriene, tradisjonell klasse og åpen klasse. Vinneren i tradisjonell klasse 

kommer fra Arna, Marit Lauve som hadde et nydelig teppe.  

 

Medlemsutstillingen hadde mange flotte arbeider og det 

var noen fra Bergen Quiltelag som hadde fått med tepper 

her. Et problem er jo alltid at det er for liten plass til store 

tepper og det er ikke lett å få plassert alle tepper like 

godt.  

 

To internasjonale  vandreutstillnger hadde også fått plass. 

I det vi kom inn i resepsjonen på hotellet, kunne vi se en 

mengde tepper som var hengt ned fra galleriet, ”Colour 

Connections”.  
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Teppene var fra 17 europeiske land hvor hvert land hadde fått utlevert en farge og her skulle 

quiltere lage et teppe. Hvert land hadde med 9 tepper i sin farge. En flott utstilling som vandrer 

rundt i Europa på forskjellige utstillinger.  Den andre vandreutstillingen var sirkler som hang 

forskjellige steder i utstillingslokalet. ”Circle of Friends” var en samling små sirkler hvor hvert 

europeisk land hadde fått én farge som ikke skulle utgjøre mer enn 30% av sirkelen, samt sort og 

hvitt for alle. En artig ide som vi sikkert kunne gjøre mer med i andre sammenhenger. 

 

Lørdag kveld var det quiltemiddag som samlet en full bankettsal. Stemningen var høy og praten 

gikk livlig rundt bordene. Etter middagen var det trekking av blokklotteriet, og trekking av 

lørdagslotteriet før det var ”vis og fortell”. Etter oppfordring til BQL sine medlemmer var det 

mange som hadde tatt med seg tepper og viste frem. Det var mange som var begeistret for det vi 

kunne vise frem og kommentarene fra salen var enstemmig etter middagen. Dette var veldig bra og 

”vis og fortell” var utrolig flott. En stor takk til alle som tok med teppene sine til denne kvelden.  

Søndag morgen var det enda et foredrag, denne gang med Unn Stähr Irgens som hadde fått stipend i 

fjor og dro på studietur til Sør Afrika. Et spennende foredrag med litt andre tepper og farger enn det 

vi er vant til.  

  

Så var det tid for avslutning med visning av det som var laget på kursene i løpet av helgen, noen 

hadde kommet langt, mens andre så vidt hadde en liten lapp å vise frem. Så var det trekning av 

søndagslotteriet, en symaskin og vårt teppe. Den heldige vinner av teppet ble Anne Marie 

Bottolfsen, så teppet ble på en måte ”hjemme” hos oss.  

 

Neste år har NQF 25 års jubileum og da blir årsmøtet i Sarpsborg hvor forbundet ble stiftet. Flere 

som får lyst til en tur dit? Det kan anbefales! 

       Astri Ese Hole 

   

 

 

NQF’S  UTLODNINGSTEPPE 

 

Jeg hadde meldt meg som vakt på årsmøtet om søndagen, og regnet 

med at så tidlig var det kanskje rolig på utstillingen. Men neida, her 

var folk i full vigør og travelt ble det fra første stund. Jeg fikk så 

vidt tid til å kjøpe noen lodd, og bra var det, for tenk: jeg ble den 

lykkelige vinner av det flotte teppet sydd av medlemmer (meg selv 

inklusive) av BQL. Det var kjempekjekt!  

 

Nå ligger teppet på gjestesengen i vår nye leilighet i Rosendal. 

 

Syglad hilsen fra Anne-Marie B. 

Fra vandreutstillingen ”Colour Connection” 
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Gullkorn fra Marti Michelle.  

 
Et vel gjennomført årsmøte for NQF er nå over  og jeg sitter 

igjen med mange positive og gode inntrykk fra årsmøtehelgen 

samt masse ny sy-inspirasjon. Kjekt å treffe gamle og nye 

kjente, spesielt de jeg ser sjelden og som jeg er blitt kjent med 

via forskjellige quiltelister på internett. 

 Jeg var quilte-engel for NQF, og satt i skranken og solgte materialpakker til Toalettmappen med 

stichery av Bryggen og den nye boken de har gitt ut for barn ‘Barn + symaskin = gøy’.  

Toalettmappene  gikk unna som varmt hvetebrød, og mange som jobbet på skoler og institusjoner 

kjøpte med boka til denne. 

Jeg var bl.an på foredraget til Marti Michelle fredagskvelden. For en sprudlende dame – hun må 

bare oppleves. Det kom  gullkorn og gode betrakninger fra henne i hele tiden, og jeg begynte å 

notere dem ned. 

Her er noe av det jeg fikk med meg (fritt oversatt): 

 

 Det er for mye stoff der ute til at vi kan bruke det samme i to quilt 

 Husk at vi forbruker kalorier når vi bærer stoffene hjem og for å gjemme dem i skapet 

 15” blokker bruker du til å sy quilt til din ugifte sønn………..som har hund………..og som 

er den eneste i familien som ikke har fått en quilt 

 Bruk aldri opp alt av et stoff, da har du det ikke når du virkelig trenger det i en quilt 

 Det er forskjell på ‘scrap quilt’ og ‘collected fabric quilt’. ‘Collected fabric quilt’ er ikke’ 

scrap quilt’, men quilt som man har sydd av f.eks alle de blå og gule stoffene man har 

samlet på. ‘Scrap quilt’ er quilt som er sydd av alle mulige stoffer - julestoff, nye stoff, retro 

stoff, gamle og stygge stoff, motivstoff osv. 

 Enten har du så  mye stoff at du kan lage et ‘scrap quilt’, eller så har du lyst å  lage et ‘scrap 

quilt’ og  derfor trenger nye stoff. 

 Du skal bruke litt av alle stoffene du har 

 Når den tid kommer og barna skal rydde ut etter deg, skal de ikke kunne si: «Oh my God – 

she didn’t even use this fabric!» («Milde himmel – hun har ikke engang brukt dette 

stoffet!») 

 For Log Cabin blokker, skjær stoffet på langs av stoffet, ikke på bredden. Da unngår du at 

det drar seg så mye ved sammensying 

 Nye stoff ‘piffer opp’ alt det du har hjemme 

 Det skader ikke å kjøpe stoff, stoff er en fantastisk souvenir 

 Du er en stoffsamler også, ikke bare en quilter, og det gjør deg glad 

 Hjemme sier vi «If mamma ain’t happy, nobody is happy» («Hvis mamma ikke er glad, så 

er ingen glade» 

Som takk og en liten hilsen fra Bergen og Norge fikk Marti Mitchell en flott bok om Norge. Hun 

bladde litt i den og utbrøt «You know – they take pictures with blue sky too!!»  Hvis du husker 

tilbake så pøsregnet det årsmøtehelgen       

      

 Torbjørg  D. Stegen 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien om ”IZZY DUKKENE” 

 

Sommeren 2011 hadde jeg en fantastisk reise til USA, 

bl.a. for å besøke et Amish-område i Indiana, som dere 

fikk høre om i mitt foredrag på medlemsmøtet i mars.  

 

Totalt var vi en gruppe på 54 damer, inkludert to 

reiseledere, som skulle utforske Amishland. Fra Norge 

var vi to damer, May Haugland og jeg, begge fra 

Bergen Quiltelag. Det er første gang at jeg reiser slik 

sammen med stort sett bare amerikanske damer. Man 

kan si hva man vil om amerikanerne (og det er det jo 

mange som gjør), men rause og gavmilde er de. 

Allerede på bussen første dag gikk en av damene rundt og ga alle oss 

andre et ”Christmas ornament” som hun hadde laget. Vi ble helt 

overveldet, det var tross alt over 50 av oss! May og jeg fulgte opp med å 

gi henne en av våre medbrakte pins fra BQL, som det seg hør og bør blant quiltere. 

 Cheryl Parker heter denne spesielle damen, og vi skulle få mer…………. 

 

Min Izzy dukke 
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Hun kom til meg med en liten, strikket dukke, og historien som fulgte 

med er som følger: 

Prosjekt ”Izzy dukker” ble startet av Carol Isfeld tidlig i 1994. 

Dukkene er oppkalt etter sønnen Mark Isfeld som hadde mange 

oppdrag i fredsbevarende styrker rund omkring i verden. Carol startet 

å lage dukkene på oppfordring fra sønnen så han kunne gi dem ut til 

lokale barn han traff på oppdragene sine. Mark ble drept sent i 1994 da 

han var på oppdrag for å fjerne landminer nær Kakma i Kroatia. Etter 

sønnens død fortsatte hun å lage dukkene som hun ga til soldater i ”1 

Combat Regiment, Canadian Engineers” for å gi til barna de møtte i 

krigsrammede områder. 

Etter dette er bevegelsen vokst til uante dimensjoner, og nå sendes 

Izzy dukker bl.a. sammen med medisinsk utstyr til Afghanistan og 

mange andre krigsherjede land. Det er også sendt dukker (med svarte 

fjes) til AIDS og HIV rammede barn i Afrika. Jeg tror det er snakk om 

flere millioner dukker. 

Gå inn på internett og søk på izzy dolls, og du vil få opp masse 

informasjon. 

 

”IZZY DOLL” – I TRAVEL TO YOU IN POCKETS! 

I’m just a little soft thing, made with love and care 

My home will be a boy or girl, the place is Everywhere 

I bring a smile and comfort, when cuddled by a child 

My payment is the feeling, when the giver gets a smile 

That smile is there for all to see, the feeling lives inside 

A memory of where I came from, is shared to you with pride 

"To make a memory, you have to be there" 

    Carol Isfeld 12 Jul 1999 

 

Carol Isfeld har laget oppskrift til dukken, og den blir kopiert til alle som vil være med å lage disse 

små dukkene. Dukkene er ”copyrighted” og kan ikke lages for å tjene penger. De blir gitt til 

militærpersonell som tar dem med seg ”overseas”. Grunnen til at dukkene blir laget så enkle er 

flere; de må være så lette at soldatene kan ha flere av dem med seg i lommene uten at de veier noe 

særlig. De er laget uten metall, plastikk, ru overflate eller skarpe kanter som kan skade barnet som 

mottar dukken. Ved å lage dem så små, skal det heller ikke så mye materialer til for å lage en 

dukke, og man kan da lage flere slik at flere barn kan få en dukke.  

Noen av barna som får en slik dukke har kanskje aldri sett en dukke før, langt mindre eid en!  

”Carol Isfeld (som startet det hele) er nå gått bort, men ideen hennes lever videre, bl.a. ved hjelp av 

slike ildsjeler som Cheryl.  

Da vi kom i kontakt med Cheryl på bussturen, 

hadde hun alene laget 950 dukker, men nå fikk 

jeg brev fra henne nylig, og da skrev hun at 

hun nå hadde laget dukke nr. 1000, og ville ta 

seg en pause! Hun vil starte opp igjen med 

strikkingen når ”curling sesongen” starter på 

TV, det er da hun lager de fleste. Jeg ble så 

fascinert av historien om Izzy dukkene at jeg 

hadde lyst til å dele den med dere.  

    

  Turid Uren 

Cheryl Parker 

Noen av dukkene Cheryl har laget 
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Verdensnyheten: 

 
Kom og se den fantastiske nye toppmodellen fra Janome: MemoryCraft 12000 Horizon 

 

Vi lagerfører modeller fra: 

 

Janome 

Elna 

BabyLock 

Singer 

Husqvarna 
Finansiering, delbetaling og innbytte er mulig hos oss 

 

 

Telefon: 55 10 97 00 tastevalg 1 


