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Gratulerer til Marit Lauve ! 

som vant 1.premie i tradisjonell klasse i NQF sin konkurranse  

«Hav, – skiftende stemninger, fargespill og årstider » 
med dette teppet som hun har kalt  

 

”Sommerbris og havblikk” 
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 Leder fra styret 
Hei alle sammen, min sønn har 
skrevet et ”quiltedikt” som jeg vil 
dele med dere. 

Hilsen Inger Margrethe 

(Immen) 

 

Endelig er våren her,  
Og bringer med seg et 
fantastisk quiltevær! 

Ta med deg stoff og søm, 
Og sett deg ut i hagen og 

drøm! 
Våren er en lindring, 

Men gir ikke quiltingen noen 
hindring! 

For hvem kan vel klage, 
Når man kan quilte ute i sin 

egen hage? 
Nyt solen og quiltingen, 

Så sees vi nok snart igjen! 
 

Robert Larsen 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

mai er 

31.mai 
 

Påmelding til sommer- 

møtet 12.juni 2012 

 
Frist for påmelding til 

sommermøtet er 3. juni 2012  

For påmelding; send sms til 

Inger Margrethe (Immen) 
sms: 97 53 70 95  
 
Kurvfest - BQL holder brød, 

smør, kaffe og te. 

Jubileumskomiteen 

arrangerer utflukt 

sydover - 

 

Du blir vel med? 
 

Lørdag 8. september kl 8 drar vi 

med buss fra Bergen til 

Skudeneshavn. Vi besøker 

butikken  Quiltesmia, der 

innehaveren Hilde Gunn viser oss 

rundt i sine nye lokaler og gir 

inspirasjon. 

 

På Smiå Bistro får vi servert lunsj. 

 

Vi regner med å være tilbake i 

Bergen rundt kl 20 samme kveld. 

 

Det er plass til 50 personer i 

bussen. 

Turen kommer på rundt 650 kr, 

inkludert lunsj. 

 

Påmelding fra junimøtet. Det blir 

kun satt opp en buss. 

Depositum kr 200 betales ved 

påmelding. 

 

Vi gleder oss til en dag i vakker 

vestlandsnatur. 

Velkommen! 

 

    

 Gunn Tepstad 

 

Frist for påmelding til 

Vestlandstreffet er 21.mai.  

Se hjemmesiden til  

Voss Quiltelag:  
http://www.vossquiltelag.com/ 
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Referat fra aprilmøtet.  

Aprilmøtet var symøte, og Anita ledet kvelden for oss. Først presenterte hun det nye styret , og så 

gikk vi raskt i gang med kveldens syprosjekt. Anne-Marie B. loste oss greit igjennom sekskanter 

sydd over papir, og hun hadde flere gode ideer til hvordan disse kunne brukes. Søm over papir er et 

koselig arbeid og kan tas med over alt, så dette er noe alle kan engasjeres i.  

 

Det etterlyses fortsatt noen flere til kurskomité. En meldte seg under møtet, så nå hjelper det på  

Men det er fortsatt plass til flere!  

 

Henriette fra Quiltekroken presenterte et nytt månedens blokk–prosjekt, et nydelig dukkehus-teppe. 

Hun informerte også om en del andre nye prosjekter, kurs og samlinger.  

 

I pausen ble det servert de deiligste bakverk, kaffe og te. Det er kjekt med litt ”ekstra” nå i 

jubileumsåret!  

 

Etter pausen ble det informert om biblioteket. Vi har ca 200 bøker i biblioteket for tiden, og Ella har 

systematisert dem alfabetisk etter forfatter. Listen ligger på nettsiden vår, så vi kan finne ut hjemme 

hvilke(n) bok/ bøker vi vil låne, notere oss nummeret og finne den når vi kommer på møtet. På 

møtet ligger bøkene i kassene, etter nummer.  

 

Så var det tid for handlenett-konkurransen. Mange hadde tatt 

med seg nett til denne uhøytidelige konkurransen, og ingen av 

dem kom hjem igjen med sitt eget. Alle de innleverte nettene 

ble ”loddet ut” blant de som hadde levert inn, og alle kom 

hjem med samme antall nett som de leverte inn. Fem stoff-

premier ble i tillegg trukket ut blant de som hadde levert nett. 

Artig ”konkurranse”. Publikumsfavoritten ble et nett som 

Anne-Marie B hadde levert. Gratulerer!  

 

Dørgevinstene denne gangen var – ja, riktig: Tre handlenett…  

 

Janne informerte om et kurs-opplegg på Bibelskolen på Bildøy 26.-28. juni. Her er det satt opp noen 

kurs, men det er også mulig å reservere bord og sy på det man har lyst til. Så her er det bare å melde 

seg på!  

 

På vis-og-fortell var det som vanlig mye fint å se. Håpet er likevel at enda flere viser frem det vi 

lager. Det er mange dyktige damer som lager mye fint (både stort og smått) og da er det flott å 

kunne inspirere hverandre!  

 

          Kjersti   

 
Ny kurskomite i BQL: 

 
 

Mette Lise Vikne  
meliviho@broadpark.no 

Tlf. 412 67 049 

 
Alfhild Kippersund 

a.kippersund@tele2.no 
Tlf. 920 82 449 

 
Liv Hudson 

livhu@broadpark.no 
Tlf. 470 18 189 

 
Janne Torsvik 

janne@quiltestudio.no 
Tlf: 482 44 126 
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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 
 

 
 

 

 

        

  

Velkommen til kreative dager på 

Bildøy Bibelskole. 
 

Vi ønsker syglade damer fra hele 

landet velkommen til kreative dager 

på Bildøy bibelskole i tiden 26 -28 

juni. 
 

Kursledere, foredragsholdere og vertskap: 

 Bente Nysæther Malm,  

Mona Rosvold Bauge,  

Ellen Ebbesvik og  

Janne Grethe Torsvik m.fl.   

 

Sycafe hver dag både formiddag og kveld! 
 

For nærmere informasjon se: 

http://www.bildoybibelskole.no/?p=2206  

 

eller ta kontakt med Janne Torsvik 
Tlf: 482 44 126 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
http://www.bildoybibelskole.no/?p=2206
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Referat fra Quiltelagsforum på NQF årsmøtet i 

Bergen 16. mars 2012 

 
NQF sin kontakt med Quiltelagene 
- Merete Veian som er redaktør i  Norsk Quilteblad, snakket om nettet, blogg, facebook og blad. 

- De prøver å få alt materiell samlet på hjemmesiden. De lurer på om de skal ha gjesteforeleser til 

NQF sin blogg, dette for at flere medlemmer skal få med seg hva som skjer. En del quiltelag har sin 

egen blogg, denne blir brukt til å gi informasjon til medlemmene. 

- Det kommer mindre stoff inn til Quiltebladet, og dette skyldes blogger og facebook. Folk legger ut 

mye der, og glemmer bladet. Vi må få mer rift om bladet, og ble oppfordret til å skrive et innlegg. 

- Fokus på quiltelaget ditt. NQF har luftet litt det med å ha fokus på et quiltelag, gjerne i forbindelse 

med et jubileum, utstilling eller andre store begivenheter. De vil da følge dette laget over en 

periode, og formidle dette til andre quiltelag. Da vil vi bli kjent med flere, og gjerne få gode tips og 

ideer. Dette kan også føre til at vi får kjennskap til flere gode quiltere rundt om i landet. 

 

Medlemmene 
- Nedgang i medlemsmassene, hva kan vi gjøre med dette? Vi må alle bli flinkere til å reklamere for 

NQF. Det kom opp et spørsmål om hvilke fordeler vi har som medlemmer. Eksempler på fordeler: 

kan søke om stipend, kan ha tepper på utstilling, 4 blader i året, du kan være med på årsmøtet, kan 

være med på konkurranser i utlandet, NQF kan hjelpe med å sende tepper til utlandet, hvert 3 år er 

det nordisk som du kan bli med på og du får venner i hele landet om du reiser på turer. Det kom inn 

forslag om at NQF lager utfordringer til quiltelagene for å samle medlemmer, samt skaffe nye 

medlemmer. 

 

Barneboken 
- Barneboken som NQF har laget er blitt kjempe fin. Det var en flott utgivelse i Tønsberg, med alle 

barna som har bidratt tilstede. 

 

Studieforbundet 
- Vi blir anbefalt av NQF om å melde inn til studieforbundet når vi har kurs. 1 av 4 må være medlem 

av NQF og vi får penger tilbake til forbundet. Det skal registreres i forkant av kurset på 

www.kulturogtradisjon.no 

 

Medlemsturer 
- NQF planlegger å ha medlemsturer, den første turen går til Houston i Texas? Dette er ting som er 

på gang, tenk å reise på en tur med likesinnede 

 

Jubileet 
- Neste år har NQF 25 års jubileum, og dette blir i Sarpsborg ( Quality hotell) . Amerikansk designer 

som kursleder? Forslag: trendutstilling? Vi er invitert til Birmingham og Velhofen i 2013.  

Bergen 26. mars 2012 

Inger Margrethe H. Larsen 

http://www.kulturogtradisjon.no/
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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 

 
 

 

 Påminning: 
 

For en stund siden, så langt tilbake som i desember, fikk vi alle 

en liten gave fra jubileumskomiteen. 

Gaven var et stykke stoff påtrykt quiltelagets logo. Husker dere 

det? 

Vi ble anmodet om å arbeide videre med denne biten etter eget 

ønske, med f eks applikasjon, broderi, perler, osv ... 

Hva med  så å sette den inn i et større prosjekt? Det kan være 

sminkepung, veske, bokomslag eller noe annet. Vi står helt fritt, 

men det begynner å haste nå! 

 

På junimøtet blir det konkurranse med fine premier til de logoene som får flest stemmer. Vi er alle 

invitert til å være med. Så vi oppfordres til å finne fram logolappene og planlegge hva som skal 

gjøres videre. Det er flere logolapper til salgs for de som ønsker det. 

 

Lykke til! 

Gunn Tepstad 
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 Besøk hos R.Sy-Steen i Trondheim.  

I mars var jeg på tur til Trondheim i forbindelse med jobben. Det var ikke mye tid til egne ”planer” 

så jeg tenkte ikke på å sjekke potensielle quiltebutikker. Eller det vil si: Jeg kom på det rundt 

midnatt, dagen før avreise… Jeg sjekket hvor vi skulle bo, og det var Thon Hotel Gildevangen. 

Gateadressen sto på nettet, og da jeg tok for meg Quiltemagasinet og sjekket beliggenheten til 

quiltebutikkene, kom jeg ikke lenger enn til R.Sy-Steen. De lå i samme gate som hotellet vi skulle 

bo på! Er det mulig? tenkte jeg. Men det var det. Hvilken lykke! Jeg fikk en drøy halvtime i 

butikken. Jeg var der omtrent alene, og fikk gå i fred og kikke. Samtidig fikk jeg en god prat med 

innehaveren, quiltere har ikke problemer med å finne noe å snakke om! Jeg kom (selvfølgelig) ut 

igjen med en bunke stoffer. De hadde en del stoffer jeg ikke har sett i Bergen… Det er det som er så 

kjekt med de ulike butikkene: Alle har sin stil, og som regel er det mulig å finne stoffer man ikke 

har sett før.  

Jeg kom meg dessverre ikke til 

Quiltegården, det får bli målet neste 

gang. De ligger visstnok ikke så langt 

fra hverandre…  

 

  Kjersti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM  Å  SY  ET NETT,  OG  Å  VINNE  ET 

Jeg syntes det var så festlig at mitt nett ble 

publikumsfavoritt, så takk til dere som stemte på det. Nå 

kan jeg vel ikke vinne mer, jeg som vant NQFs 

utlodningsteppe også. Har man hell i spill, blir det verre 

med kjærligheten sies det jo. 

Jeg trodde at mitt nett hadde flest stoffer med 19 stk, 

men neida, nettet på bildet, sydd av Marit Haugland kan 

skilte med 28!!! 

Nettet  som jeg gikk hjem med var sydd av pizzabunn-

poser etter samme prinsipp som de av kaffeposer.  Og så 

jeg som knapt spiser pizza i det hele tatt, men dette nettet 

er allerede blitt en av mine favoritter. Akkurat passelig i 

størrelse og lett som en fjær. Vet dessverre ikke hvem 

som har sydd det, men tusen takk til rette vedkommende. 

Vi i jubileumskomiteen er veldig fornøyd med oppslutningen om vår uhøytidelige ettsyingsdugnad. 

 

Og vi har flere overraskelser i ermet. 

       Syglad hilsen fra Anne-Marie B 
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QUILTETIPS  1: 
 
1. Skal du sy en lapp kuttet på skrå (45 ) sammen med en trådrett, skal du legge den 

skråklipte underst. Da vil ikke maskinen strekke lappene unødig. 
2. Trekanter som skal stå ytterst i hjørnene på blokker eller tepper, må kuttes slik at 

trådretningen følger kanten av blokken eller quilten.  
3. Skal du sy buete sømmer, som i Drunkard’s Path, skal du legge den konkave 

(innoverbuete) lappen øverst. En knappenål midt i buene hjelper også til å unngå 
strekking.  

4. Glatte, “vanskelige” stoffer, som f. eks. blandingskvaliteter, kan med fordel spraystives og 
strykes før de klippes/skjæres og sys sammen. Dette er også en god ide for rester 
(trekanter) der det blir mye skråklipte kanter som skal sys sammen. 

         Signe Haugen 

 

 

 

 

Ny bok i biblioteket. 

 

Thread Work Unraveled – av Sarah Ann Smith 

(Arbeid med tråd uten knuter). 

 

 

Dette er en bok som handler om tråd. Det kan høres 

kjedelig ut, men det er den ikke.  

Her er alt du bør vite om tråd. Forfatteren Sarah Ann 

Smith viser oss hva som er hemmelighetene med 

hvordan tråden er laget, hvordan man skal velge rett 

tråd til rett arbeid.  

Hun viser oss også hvordan vi kan applikere på mange 

forskjellige måter på symaskin, hvordan vi bruker tråd 

til sammensying og selvsagt også til quilting. Vi får 

også lære litt om nåler, stoff, symaskiner, 

merkeverktøy og annen nyttig informasjon til 

quitlearbeidene.  

Det er ikke mange mønsterprosjekter her og det tror 

jeg heller ikke er meningen med denne boken. 

Prosjektene kan vi finne i andre bøker. Her vil hun 

vise oss de mange mulighetene vi har med tråd og 

trådbruk med symaskin  i tillegg til praktiske verktøy.  

 

Det er også mange fine bilder som illustrerer hvordan hun har jobbet. Det er til og med et lite 

kapitel om arbeidsplassen og hvordan vi bør sitte foran symaskinen.  Boken viser ikke så mange 

tradisjonelle quilter, mest atquilt,  men teknikkene og bruken av tråd kan lett overføres  til alle typer 

arbeid. 

 

         Astri Ese Hole 
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SY OVER PAPIR el english paperpiecing er min favoritt håndsøm. «We put peace 

back to piecing» er slagordet til de som lager malene. Den freden finner jeg med 

mine lapper. 
 

Har alltid et prosjekt på gang. Det vokser sakte men sikkert og 

har en tålmodighet nok kan det godt bli et slumreteppe el et 

dobbelt sengeteppe. Det mest vanlige å sy er sekskanter som 

blir formet til en blomst slik vi lærte på symøtet i quiltelaget. 

En blomst er en begynnelse på et lite el stort prosjekt. 

Grandmother's Flower Garden kan blomstre i alle farger. 

 

Håper at dette kan inspirere mange til videre søm over papir. 

Jeg har sydde mange tepper, brukt sekskanter men også andre «former». 

Er du interessert viser jeg deg gjerne teppene mine til inspirasjon. 

Jeg har og et lite lager med papirmaler. Ta komtakt så kan jeg sikkert hjelpe deg. 

 

Hilsen Margun Vatshelle (ma-vats@online.no) 

 

Månedens Blokk: Flying Geese.   
 

Denne quilten lærte slavene å ta retning og 

oppførsel fra trekkende gjess.   

Denne blokken er også kjent som Wild Goose 

Chase, Dutchman's puzzle og Bird in flight. 

 

Blokken kan bygges opp som vist på bildet 

der gjessene flyr i fire forskjellige retninger. 

Dette symboliserte at slavene skulle følge 

gjessene.  

Siden gjessene flyr nord om våren, var dette 

og den beste årstiden for slavene å flykte. 

Gjessene må stoppe ved elver på deres ferd 

for å spise og hvile.  

 

 

 

 

 

 

Spesielt siden gjessene laget høye lyder var det enkelt for 

slavene å følge deres fly-mønster. 

 Ellers kan blokken bygges opp     slik at  alle flyr i samme 

retning og da virke som et kompass. 

Så tidlig som på begynnelsen av 1800-tallet finner en flying 

geese som ytterbord. 

 

 

Dette teppet er laget av blokker vunnet på Nordisk Quiltetreff  i 

Gøteborg i 2009 hvor tema var Flying Geese. Teppet er sydd av 

Astri Ese Hole og skal vises i Ålborg på NQT treffet i mai. 
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Blokker i India  

En venninne og jeg dro til India på jentetur i januar.  Kulturopplevelser i Dehli, Agra og Jaipur , 

med  badeferie til slutt i Kerela området.   

Jeg er veldig opptatt av dører og har tidligere gitt ut boken ”En dør inn til hva?” (Licentia Forlag)  

Denne gangen fokuserte jeg mer på mønster /former på vegger, i trapper og på gulv – den indiske 

mosaikk. Mønster som kan bli til blokker og da til tepper. Så mitt prosjekt nå fremover er å 

gjenskape den vakre indiske mosaikken til lappeblokker. 

 

Noen av formene er enkle så sy, mens andre krever mer av 

meg som liker å sy ”firkant  og rette linjer”. 

Under noen av bildene, med og uten mine føtter. På 

mange steder måtte vi ta av oss skoene, da vi var på 

hellige steder derfor…. 

Så om interessen er til stede så kan jeg jo vise dere mine 

blokker 

etter 

hvert…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi besøkte også noen butikker som solgte stoffer og sarier. 

Det var nesten som å komme inn i ”eventyrland” for en 

stoffelsker. Det var bra jeg hadde plass i kofferten min. Vi 

ville gjerne ta bilder men det fikk vi ikke. Et bilde fikk vi 

allikevel, noe som viser det frodige, vakre fargespillet.  

Å få ”rent” bomullstoff var ikke alltid like enkelt.  Håndtrykte duker i alle størrelser var bomull, og 

om en ville ha et bestemt mønster kunne en velge å kjøpe duker. Mange av stoffene var kunststoff, 

men innen silke og brokade var det mye å velge mellom.  

Så om jeg drar til India igjen, så vet jeg hva jeg vil besøke og hva jeg vil ha med meg hjem.  

 

    Ragna B Langlo 
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18 gode grunner for å kjøpe mere stoff:  

 

1. Det isolerer skapet 

2. Det er billigere og morsommere enn psykologitimer 

3. Fordi det er på salg 

4. Det holder seg uten å ligge i kjøleskap, du trenger ikke koke det for å nyte det, 

og du trenger ikke mate det eller gå tur med det, og det har ingen kalorier 

5. Jeg trenger ballast i bilen når veiene blir glatte - du vet aldri når været snur. 

6. Fordi jeg fortjener det 

7. Det beskytter nakne overflater som strykebrett, kleskurv, spisebord etc. 

8. Det kan komme ett stort jordskjelv som sluker alle quiltebutikkene 

9. Det er ikke umoralsk, ulovlig eller fetende, det roer nervene, varmer sjelen og får meg 

til å føle meg vel 

10. Kjøp det nå før mannen din blir pensjonist og blor med på handleturene. 

11. Det er jo jeg som er sjefen - jeg trenger ingen grunner 

12. OK så var det ikke på salg da, men før det kom så langt ville det vært utsolgt. 

13. Jeg har fått nye hyller på syrommet, og hvis de ikke fylles vil det se rart ut. 

14. De blir så sinte hvis du stjeler det. 

15. "Oh what a feeling!" 

16. Det var helt forferdelig, jeg var fanget i quiltbutikken og den eneste måten å komme 

seg ut på var å kjøpe seg ut! 

17. Hvis jeg ikke har en imponerende stoffsamling, vil folk tro at familien har lite penger og 

ungene kan bli ertet. 

18. En stor stoffsamling er tegnet på ett kreativt sinn 
         Ukjent  opphav 
 

        Hilsen Astri Ese Hole 

 

 

 

   

Hei syglad! Gjør et kupp! 
Selger min ca 7 år gamle symaskin Janome QE 6260 med hetteholder og 

et lite sybord. Det er 60 ulike sømmer, knapphull, tungesting, 

frihåndsquilt, 1/4"fot og stort Quiltebord, som er lite brukt. 

Før pris ca 8500 kr, selges for kr 3.000,-. 

Jeg synes det er dumt at symaskinen bare står stille og ikke blir brukt. 

Håper noen er interessert i å kjøpe den. 

Kontakt meg på Sms 907 60 690 

Mvh  

Bente Larsen 

http://solvi01.blogspot.com/2012/04/18-grunner-for-kjpe-mere-stoff.html
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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 


