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 Leder fra styret 
 

En hilsen fra nord jeg sender 

Mens jeg sitter med foten i gips  

Og gir meg selv en masse tips 

Om hvordan jeg skal greie å sy 

Med venstre fot uten et kny. 

Så får jeg se hvordan dette ender. 

 

Men stoff og tepper de lokker 

Og  planer på forhånd er lagt 

håndsøm og lukkekant  medbrakt 

flere ”mammatepper”  er et ønske 

så jeg får fortsette å pønske 

hvordan sy og sette sammen 

blokker. 

 

Så kos dere alle denne høst 

med en hobby  - verdens beste  

når kulde og vinter kommer  - en 

trøst. 

 

Ragna B Langlo 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

desember 

27.november 
 

NYTT  FRA  

JUBILEUMSKOMITEEN 

 

Vi inviterer dere alle til å finne 

frem de lyriske årene dere måtte 

ha, og hjelpe oss til å få i stand 

en feiende sang som skal være 

avslutningen på jubileumsåret 

2012. 

Tonen skal være refrenget til 

Sov Dukkelise, og temaet skal 

selvfølgelig være quilting og 

oss quiltere. 

Vi i komiteen skal sette 

sammen alle versene og 

resultatet skal avsynges på 

julemøtet. Vi gleder oss 

storligen til å se alle bidragene. 

Send pr mail til  

Ella Moe-Nilsen  

( ella.moenilssen@gmail.com) 

eller post til Anne-Marie 

Bottolfsen  

Birkeveien 13 5093 Bergen  

innen 17.november.  
Kanskje vanker det også noen 

små premier til gode bidrag. 

  

Julemøte 

11.desember 
 

Husk påmelding på 

novembermøtet eller på 

telefon 975 37 095  

til Inger Margrethe  

innen 30.november 
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Referat fra oktobermøtet.  
 
Anita ønsket velkommen til oktobermøtet. Det var ikke så mange som møtte denne gangen, sikkert 

fordi det var i skolens høstferie. De som ikke kom gikk glipp av et veldig spennende foredrag av 

Karina Nøkleby Presttun, en dyktig og anerkjent tekstilkunstner fra Bergen. Egentlig skulle Kristina 

Aas kommet, men hun kunne ikke, så Karina var vikar. Hun fortalte at hun hadde drevet med 

redesign og gjenbruk av tekstiler siden hun var liten. Egentlig er hun utdannet typograf, men søkte 

på Kunsthøgskolen i Bergen da hun ble lei av jobben. Først sydde hun mye klær, særlig kjoler. Det 

var veldig gøy, men det ble sørgelig lite penger av det… Så begynte hun å lage bilder i stedet. Store 

bilder. Med de minste detaljer man kan tenke seg. Ved hjelp av laserkutter klarer hun å kutte helt 

nøyaktige biter av stoff, for så å pusle dem sammen igjen til bilder. Mye minnet om det 

puslearbeidet quiltere holder på med, og samtidig var det annerledes. Et av arbeidene hennes er 

innkjøpt av Nasjonalmuseet, et annet av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Når man tenker på 

at hun ble utdannet fra KiB for bare 3 år siden, er det imponerende! I 2010 fikk hun statens 

arbeidsstipend for yngre kunstnere. Karina var et friskt pust og hun var absolutt til inspirasjon for 

oss andre, selv om vi jobber på ulike måter.  

 

Anne-Marie B. leder jubileumskomiteen, og hun hadde en del informasjon fra den kanten. Bl a 

ønsker de at vi skriver en sang – på melodien ”Sov, dukke Lise”… Forslag kan sendes til Ella Moe-

Nilssen innen 17. november. E-postadressen hennes finnes et annet sted i bladet. Du kan sende inn 

en strofe, et vers eller flere vers. Temaet skal være quilterelatert.  

 

Hun minnet også om konkurransen på novembermøtet (quilt på 25 cm X 25 cm), og om at 

loddsalget nå går mot slutten (votte-blokkene fra Calgary).  

 

Det var mye fint å se på vis-og-fortell, som vanlig. Bildene ligger på nettsiden vår.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  

 

 
BOKOMTALE 

 
Quilting Modern av Jacquie Gering og Katie Pedersen 

Dette var en spennende bok! Den lærer deg å improvisere med 

bakgrunn i tradisjonelle blokker, noe som gir et nytt og 

moderne uttrykk til quiltingen. Utgangspunktet er at det skal bli 

litt scrappy og ujevnt, få hjørner er rette, veldig få spisser skal 

treffe hverandre, og alt er lov! De bruker enkle blokker satt 

sammen med relativt store flater av ensfarget bakgrunn, noe 

som inviterer til å leke med frihåndsquilting til slutt. Moderne 

farger bidrar også til det friske, moderne uttrykket.  Boken 

inneholder mye basisinformasjon om teknikker, søm og utstyr, 

men frigjør seg ellers totalt fra regler og konvensjoner. Du 

finner instruksjoner for puter, løpere, og kuvertbrikker, men 

også større arbeider som slumretepper og lignende. Her kan 

man gå berserk i restekassen sin, det er brukt lite av samme stoffer. Selv om budskapet i boken er 

du skal slå deg løs og improvisere selv, er det nøye beskrivelser med teknikker og detaljer for alle 

prosjektene som vises for den som trenger dette for å komme igang. Anbefales på det varmeste, jeg 

har tenkt å foreslå at laget skal kjøpe den til biblioteket. 

  

Signe 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

      

  

  

JULEMARKEDER I NÆRHETEN 

 
Det er ikke lenge til Jul og vi vil gjøre 

oppmerksom på følgende tilstelninger i 

november. En del av våre medlemmer er med 

som utstillere. 

 

3.nov. – Nordhordland Husflidslag har 

julemesse på Knarvik VG skole – åpent 10 - 

16. 

 

17. og 18. nov. – Bergen Brukskunstmarked 

(som tidligere var i Grieghallen) har marked i 

Turnhallen på Sletten. Åpent lørdag 10 – 18, 

søndag 10 – 17. 

 

24. og 25. nov. – Fana Husflidslag har 

julemarked i Bjarghallen på Stend. Åpent 

lørdag 10 – 17, søndag 10 – 16. 

 

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

 
           

Arnatveitveien 126 

5262 ARNATVEIT 

Mobil : 414 43 588 

 

                        KURS, se blog: 

         http://annekarisquilt.blogspot.no 

 

ÅPNINGSSTIDER: 

MAN,TIRS,ONS:Kl. 10.00 – 16:30 

TORSDAG:  Kl. 12:00 – 18:00 

Stengt alle skoleferier 

 
 

 

SIGNES LURE HJØRNE 5 – TEMA : 

Trådproblemer 
 

Hvis du har problemer med at tråden ryker eller lager 

andre problemer når du syr eller quilter, er det mange 

enkle tips som kan hjelpe: 

1.  bytt nål og tre maskinen om igjen, både over- og undertråd.  

 

2. hvis du bruker spesial -eller dekorativ tråd, kan det hjelpe med litt tykkere nål, eller en med 

større øye (topstitch eller bluetip nål). 

 

3. forandre måten tråden dras av snellen. Parallellspolt tråd skal helst stå slik at snellen snurrer 

når tråden dras av, krysspolt tråd skal helst dras av over toppen av snellen. Dette er ikke 

absolutt, så prøv å bytte måten tråden dras av på, spesielt er mange dekortråder veldig glatte 

og bør helst snurres av (selv om de er krysspolt). Hvis du ikke har trådstativ så snellen kan 

stå, prøv å sette den i en kopp bak maskinen. 

 

4. hvis tråden tvinner seg sammen når den dras av, kan det hjelpe å snu snellen opp-ned, da 

skal tvinningen gå andre veien. 

 
       

http://annekarisquilt.blogspot.no/
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Barnebarn + Symaskin = gøy! 
 

Bare en liten hilsen fra vellykket symaskinhelg med barnebarn. Stine er 9 år, og er veldig interessert 

i all slags håndarbeid. Et godt utgangspunkt for å lære å sy på symaskin. 
 

På hytten på Kvamskogen står min gamle symaskin; Neccie Nova Julia Super! Siste helg i 

september dro vi to av sted med sikte på en innehelg på fjellet. Etter en passe lang tur lørdag 

morgen, ble symaskinen hentet frem. 
 

Først måtte hun tre i tråden riktig. Det ble rikelige anledninger til å terpe; overtråden føk stadig 

vekk ut i starten. Etter en stund sto første triks for tur: vi fant en liten prøvelapp som vi sydde fast 

og lot være fast ved starten på neste søm. Dette hjalp 

godt. 
 

Neste problem: å styre hastigheten, og å stoppe i tide! 

Så var det å styre sømmen rett og fint langs kanten. Det 

ble en del stopp og ta opp, men vi ga oss ikke før alt var 

på riktig plass. Vi laget hver vår gryteklut «Lapper i 

hytt og vær» etter oppskriften fra «Barn 

+Symaskin=Gøy». Stine ble først litt betenkt da vi 

skulle kutte opp de fine kvadratene hun stolt hadde 

sydd, men hun gikk motvillig med på det, og ble veldig 

fornøyd med resultatet til slutt! 
 

Siste problem ble å finne stoff til fyll, Stine var veldig 

påståelig på at vi måtte gjøre de helt ferdig! Etter å ha 

tenkt oss litt om, ble de gamle collegegenserene funnet 

frem fra hemsen. Her hadde vi flere kvaliteter å velge 

mellom. Vi valgte dobbelt stoff av en som var ganske tykk, men ikke for stiv, og ofret den.  Vi ble 

ferdig! Men det ble ikke noen tur på søndag, da gikk all tiden med til å sy ferdig før vi måtte rydde 

hytten og dra hjem. 
 

Etter en del feiling og terping fikk Stine riktig god kontroll på symaskinen, og vi fant frem hjulene 

som styrer broderisømmene. En funksjon som jeg ikke brydde meg mye om før. Alt fungerte som 

det skulle, ikke verst etter 43 år!  
 

Det ble en vellykket tur!  

Hilsen Ella 

 

 

 

Min svigerinne var på besøk og ville se på stoffene mine.  

Hun forsynte seg med noe, og har sendt meg bilder av 

resultatet. Kjekt å gi inspirasjon til andre - hun har ikke 

quiltet mye tidligere, men ble fascinert av mulighetene med 

disse stoffene, som jeg selv ikke hadde noen planer for. 

 

Vesken med salamandere ble til en 

datters bursdag. 

 

Hilsen Barbara   
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Lappeloftet feirer 15 års jubileum! 

 
Torsdag 1. november var det 15 år siden Lappeloftet 

åpnet butikken i Bergen. Grunnen var at Marianne og 

mannen flyttet til Bergen og da måtte Marianne finne 

på noe å gjøre. Huset de kjøpte på Smørås hadde et 

stort loft og her innredet Marianne sin første butikk. 

Lokalet passet perfekt både til butikk og kurslokale. 

Mange har nok blitt kjent med Lappeteknikken 

gjennom kurs på Lappeloftet.  

For 2,5 år siden flyttet Lappeloftet til nye lokaler og 

da startet samarbeidet med Tonje Brodering og symaskinforhandler. Nå ble det større lokaler, og 

mer aktivitet ble satt i gang. Sycafè hver torsdag formiddag  er etter hvert blitt svært populært og 

samler mellom 15 og 20 glade lappedamer.   Det blir også arrangert temakvelder hvor det blir gitt 

mye gode og nyttige tips.  

Butikken bugner av stoff og alt som ellers hører 

til faget . Mange flotte modeller er utstilt og vi 

blir fristet over evne hele tiden.  

Nå er også butikken utvidet med garn og 

oppskrifter på mange flotte strikkemodeller. Det 

blir også arrangert strikkecafè, som foreløpig er 

i startfasen.  

 

 

Vi ivrige lappedamer er glad for at Lappeloftet 

har utviklet seg så godt som det har. Men skal vi 

beholde denne butikken og de andre butikkene i 

Bergensområdet, må vi støtte opp om disse og handle her. Mange er flinke til å finne frem til 

butikker og leverandører på nettet, men jeg tror at vi skal tenke oss godt om før vi foretar all handel 

på nettet. Vi liker jo å kjenne på stoffene, se på fargene og finne duppeditter som vi ikke visste at vi 

hadde bruk for.  

Gratulerer med de 15 år og lykke med de neste årene! 

 

 Astri Ese Hole 
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Vestlandstreff på Voss 5. – 7. oktober 
 

Det ble et underholdende og spennende Treff, med mye søm og noen overraskelser. 

Den første overraskelsen var vel foredraget fredag kveld:  

Lise Martens er «Coach». Hun har sitt eget firma: Martens consulting. Hun arbeider både mot 

grupper og enkeltpersoner.  

Temaet var: Finn Kunstneren i deg. 

«Er du klar til å ta det første steget fra der du er til der du vil være» står det på hjemmesiden 

hennes, og det var dette hun utfordret oss på da hun bad oss snakke med hverandre, helst presentere 

oss for en vi ikke kjente fra før, og utveksle tanker om hva vi drømmer om å gjøre. Det tok ikke 

lang tid før det summet i salen. Det ble litt for utfordrende for noen, som bare gikk. Men de fleste 

ble, og vi som ble, angret ikke. Lise har en veldig allsidig bakgrunn og en solid utdannelse. Hun ga 

oss virkelig noe å tenke på.  

Lørdag morgen gikk alle vi som hadde meldt oss på kurs, hver til vårt. Det var mange spennende 

kurs, med stor variasjon. I alt var det vel 100 kursdeltagere. 

AnnaKa holdt kurs i smykketeppe av gamle skatter, det var flere 

forskjellig veskekurs. Meshwork hørtes veldig spennende ut, 

illusjon med Marit Lauve var vel det dyreste, men gav et 

fantastisk resultat, vel verdt pengene. Selv valgte jeg Kuber-

tredimensjonale med Siw Anita Bruvik fra Voss. Hun var godt 

forberedt, og lærte oss en del praktiske triks som gjorde det lettere 

å få alt til å stemme. Det er ikke alle som er like gode på å se 

dybden i bildet, men stort sett gikk det veldig greit. Kurset vårt 

var bare lørdag, men noen driftige damer klarte å holde på 

rommet ut søndag, da det ikke skulle brukes til noe annet. 

 

Lørdag kveld var det stor middag på Fleischer. Før maten ble vi 

servert den fantastiske historien om Fleischers Hotell. Det var 

eldste generasjon Gerd Fleischer Tønjum som fortalte med 

engasjement og innlevelse om alt fra brannen i 1888, rett etter 

total renovering. Til alt hell var hotellet forsikret bare noen dager 

før brannen. Frem til gjenoppbyggingen etter neste brann 130 år 

sener.  

Det tar tid å servere 160 gjester, men alle fikk og maten smakte! Underveis fikk vi besøk av gamle 

Anna (Maya Mykkeltvedt), som var eitrane sint på alt de tullet flosklene folk lirer av seg når de 

treffes. Vi følte oss truffet noen og en hver.  

Maya kom også med en leksjon om «bunadspolitiet», bygget på et gammelt revynummer hun hadde 

fremført med stort hell i 2005. I salen satt det garantert gode representanter for bunadspolitiet, men 

jeg koste meg og senket skuldrene litt.(Jeg har 

vestlandsdrakten, vet ikke om bunadspolitiet på Voss 

godkjenner den.) Maya var morsom, og hadde mange 

gode poeng, som hun også demonstrerte med å kle opp 

en fra salen i en praktisk og enkel bunad! Hun hadde 

nok vunnet på å gjøre innslagene litt kortere, men for et 

oppkomme!!  

 

Så var det vis og fortell. Det var som vanlig mange 

flotte og imponerende arbeider, alltid spennende å se 

hva andre har fått til. Det teppet som gjorde mest 

inntrykk på meg var et teppe med sekskanter som Solveig Overland hadde håndsydd og håndquiltet. 

Jeg har akkurat startet  et langsiktig prosjekt med sekskanter selv. 
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Søndag var det nye kurs for noen, jeg fant igjen klasserommet vårt 

og fikk jobbet litt mer på kubene våre før møtet ble avsluttet i 

gymsalen hvor utstillingen var. Nå fikk vi vist frem resultatet av 

arbeidene våre, og lotteriet som var trukket ble lest opp. Det ble 

loddet ut 2 symaskiner, et stort spennende teppe og masse 

quiltesnop!  

 

All ære til Voss Quiltelag. På registreringen fikk vi en velfylt 

«godtepose».  Kafeen på skolens kantine fungert veldig bra. Her var 

det mange flittige lagsdamer som hadde bakt kaker og annet 

snadder.  Også til glede for dere som hadde tatt turen opp lørdag 

eller søndag. 

Alle kurslederne skrøt av lokalene på Voss ungdomsskole. 

Butikkene hadde også god plass til å presentere varene sine, jeg 

håper det ble en innbringende helg. 

Gymsalen egnet seg godt til utstillingen hvor de fikk vist mange flotte arbeider. Åse Karin Bidne, 

leder for Voss quiltelag, hjalp meg med navn på kunstnerne. 

 

Takk til Voss quiltelag for et godt gjennomført quiltetreff. 

 

Ella Moe-Nilssen 

     

Månedens blokk: WAGON WHEEL 
 
Blokken Wagon Wheel er en annen blokk fra Underground Railroad. 

Det ble hengt ut quilt som symboliserte hjelp til transport for slaver på flukt. Vogner med skjulte 

rom var en av de viktigste måtene å transportere slaver på. 

   

Budskapet i quilten var å pakke proviant for reisen som 

om de pakket en vogn. Med hensyn til den begrensede 

plassen og vekten de kunne ta med, var det viktig å pakke 

akkurat det som kom til å bli viktig for å overleve. 

Vognen var også et symbol på at de skulle bli fraktet hjem. 

Bønnene de sang, bar ofte gjemte budskap, slik som 

sangen 

 

 ”Swing Low, Sweet Chariot 

 Coming'for to carry me home 

 If you get there befor I do 

 Tell all my friends I'm comming too.” 

 

 

 

 «Sunbonnet»  ( en kyse med  skygge på) og skaut var en indikator på kvinnenes sosiale rang. 

«Sunbonnet» ble brukt av kvinner som var høyere i rang enn slaver og kontraktstjenere. De 

flyktende slavene brukte «Sunbonnet» som forkledning. Om kvinnene bøyde hodet ned ble ansiktet 

dekket av skyggen og det var vanskelig å skille slaver fra immigranter. 

(Kontraktstjenere var arbeidere fra Europa som  jobbet til gjengjeld for at noen hadde  sponset 

reisen deres til USA). 

 

Margun V.           
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”Den røde stjernen på Karmøy”  

 
Under fellesturen vår til Karmøy fikk 

noen av oss tid til litt mer enn å spise 

og handle stoff. Vi gikk oss en tur i 

Gamle Skudeneshavn med sine trange 

og snirklete gater, og i hovedgaten 

”Søragadå” kom vi forbi ”Verdens 

Minste Café”. Den var dessverre 

stengt, men da vi tittet litt i vinduene, 

så vi noen bilder som vakte vår 

interesse.  

Vi så bilder av en enorm rød åtteblad-

rose og lurte på hva som var 

bakgrunnen. Vi fikk litt informasjon av 

en dame som kom bort til oss og som 

hadde vært med å lage den, men i 

etterkant har vi undersøkt litt mer 

omkring dette, og av Inger Fugelli 

Throndsen fra Sør-Karmøy Husflidslag 

har vi fått historien. 

 

I 2010 fyllte Norges Husflidslag 100 år, og alle fylkeslagene ble oppfordret til lage noe for å 

markere dette. Rogaland Husflidslag oppfordret sine lokallag til å finne på noe spesielt.  

 

Sør-Karmøy Husflidslag laget i utgangspunktet en åtteblad-rose i røde farger på lys bakgrunn, og 

hele teppet målte 1 m
2.

  Ideen gikk videre til andre lokallag og det ble laget tilsvarende tepper i 

Haugesund, Randaberg m. flere. Fylkeslaget i Rogaland syntes ideen var flott, men ville ha en mye 

større stjerne! Oppfordringen gikk ut til alle de 19 lokallagene i Rogaland om å lage stjernearmer til 

en veldig stor stjerne. Sør-Karmøy Husflidslag koordinerte det hele, og 2-3 lokallag slo seg sammen 

og laget stjernearmer.  

Fargen er alle nyanser av rødt, fra orange og helt over i lilla. Materialene som er brukt er alle typer 

stoff, rester av strikketing, heklebrikker etc. og teknikkene er alt fra lappesøm, applikasjon og andre 

metoder for å feste stoffet til underlaget. Alt er montert på en bakgrunn av ”antiskli” stoff, der den 

gummierte siden vender ned. Alle medlemmene var engasjert, og til og med en arbeidsgruppe for 

barn satte seg ned og fingerheklet lange røde bånd som ble montert oppå stjernearmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjernen lagt ut på plassen foran 

Nationaltheatret i  2010 

Her ser man alle de forskjellige materialene som 

er brukt i stjernearmene. 
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Hver stjernearm måler 5 meter fra spiss til spiss, og 1,5 

meter på det bredeste, så her er det snakk om dimensjoner! 

Når den ligger utspent dekker den en flate på 100 m2.  

Første gang stjernen ble lagt utover et underlag var i mars 

2010 forbindelse med Rogaland Husflidslags årsmøte, og 

stedet som ble valgt var ved Prekestolen, og bakgrunnen 

var hvit snø. 

 

Sommeren 2010 ble den tatt med til Oslo, til feiringen av 

Norges Husflidslags 100-års jubileum. Da fikk de lov til å 

legge den ut på plassen foran Nationaltheatret, og den lå 

hele helgen. 

 

Den har siden vært rundt i mange av fylkets lokallag. I 

sommer ble den lagt ut i en skråning like ved Utstein 

kloster, og siste gang, nå i høst ble den lagt ut på plenen i 

parken i Skudeneshavn. 

 

   Turid Uren og Astri Ese Hole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor takk! 
 

Quilting og dere i quiltelaget har i over 20 år betydd 

enormt mye for meg. Dette teppet sydde jeg sammen av 

hjerteblokker sendt til meg som hilsen i forbindelse med 

min 60-årsdag i 2003. Dette teppet varmer meg mere enn 

noe annet jeg har laget. 

 

Selv om jeg nå i et par år har slitt med sykdom og dårlig 

syn er jeg utrolig glad for fortsatt å kunne lage flere quilt, 

med hjelp og støtte fra gode quiltevenner og ikke minst 

min mann, som er blitt flink til å træ i tråder og håndsy 

lukkekanter. Quilting og samvær med andre quiltere gir 

meg stor livsglede i en vanskelig helsesituasjon. En hilsen 

og takk til alle i BQL. 

 

     Barbara  

  
 

 

Slik ble stjernen presentert første gang for 

Norges Husflidslag, med strand, sjø og blå 

himmel! 
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