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         Hurra, det er vår! 
 

 

 

 

 

Ingrid Høviskeland sitt flotte nett. 
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 Leder fra styret. 
 
Jeg har akkurat vært på veskekurs 

med Andre Wallenborg og det er 

for meg en stor inspirasjon. 

Sygleden er stor og lysten til å sy 

vokser. Resultatet blir bra og jeg 

blir godt fornøyd med resultatet. 

Det er da jeg tenker at jeg er heldig 

som har denne hobbyen og er 

veldig glad for at jeg har lært å sy. 

Det lærte jeg som liten jente 

hjemme av min mor. 

Hun sydde "bestandig" og jeg 

kunne bruke symaskinen når jeg 

ville. Hun hjalp meg kyndig med 

alle mine ideer når jeg ville sy noe, 

det var som regel noe til dukken 

min. 

Ikke alle er så heldige at de kan få 

lære dette hjemme så jeg ser helt 

klart at vi har en oppgave som 

quiltelag og tilby denne 

kunnskapen til noen som har lyst 

til å lære eller å bli flinkere til å sy. 

Spørsmålet er hvordan skal vi nå 

ut til de som ønsker det? 

Er facebook et sted hvor vi kan nå 

nye medlemmer? 

Kan vi tilby kunnskap om å lære å 

sy lappeteknikk? 

Jeg har ikke svaret, men jeg ønsker 

innspill fra medlemmene om hva 

vi kan gjøre for å nå nye og 
kanskje yngre medlemmer. 

Jeg ønsker alle en god mai måned. 

 
Med vennlig hilsen Maria 
Lie-Matthiesen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

ragna.b.langlo@statped.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Alfhild Kippersund tlf 92082449 

alfhild.Kippersund@gmail.com 
 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe@kjellerstua.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 

Maria Lie-Matthiesen tlf 480 60 724 

emmat@online.no 

 

Bibliotekansvarlig 

Margaret Grundseth tlf 92664026 

mgrundseth@gmail.com 

 

Representant Lappenytt 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Margunn Vatshelle tlf 98010669 

ma-vats@online.no 

 

Anne-Marie Wolff  tlf 99223208 

amwolff@start.no 

 

Turid M. Uren tlf. 40223044 

tmuren@online.no 

 

Frilandskribenter 

Kjersti S. Lie tlf 47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf 99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Christine Andreassen tlf 95041886 
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Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 
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Neste møte: 

 tirsdag 11. Juni  

kl. 19:30 

 
Sommermøte 

 

Kurvfest, loddsalg og 

uhøytidelig 

konkurranse.. 
 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i JUNI er 

  28.mai 
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Referat fra medlemsmøtet 9. april 
 

Vi var 50 deltagere på møtet. 

Alfhild ønsket velkommen til symøte. Hun inviterte de som ikke hadde håndarbeid med selv til å 

hjelpe til med å applikere hjerter og stjerner på blokkene til utlodningsteppene. Hun etterlyste også 

grupper til å melde seg til å sy sammen blokkene. Blokkene skal loddes ut på utstillingen vår på 

Nordnes bydelssenter i september, og inntekten går til «tepper til glede».  Anne Marie Bottolfsen, 

Berit Myklestad og Bente Høgh tilbød seg å sy sammen ett teppe, men vi trenger en gruppe til, og 

vi trenger flere frivillige til å brodere på hjerter eller stjerner. En flott anledning til å starte en 

Quiltebee! Slå dere sammen jenter, og sy i vei! 

 

Signe fortalte og viste bilder fra Årsmøtet til Norsk quilteforbund som var i Sarpsborg 15. – 17. 

mars. Vi fikk se mange bilder fra flotte tepper på utstillingen. Det er inspirerende å se hva enkelte 

kan få til! Signe og Astri har utførlig referat fra Årsmøtet og Quiltelagsforumet i siste Lappenytt. 

Styret orienterte også om bakgrunnen for at Hjemmesiden vår er midlertidig lagt ned: Det er 

kommet nye regler som krever et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisteret. Problemet er at 

siden vår ble lukket uten noe forvarsel. Vi har jobbet med å få det på plass, og håper at siden er 

oppe snarest. 

Vi minner om en uhøytidelig konkurranse på junimøtet: Grytelapper eller grillvotter.  

Og sett av helgen 4. – 6. oktober. Da arrangerer vi kurshelg. 

 

Ella  Moe--Nilssen 

 

 

 

 

 
 

Presentasjon av Christine Andreassen valgt på styre februar 2013. 
 

Jeg kommer fra Dundee i Skottland, men har bodde i Norge siden 1976, først i Trondheim, så i 

Oslo, Askim og fra 1981 i Bergen.   Jeg har sydd siden jeg var liten, hadde 2 tanter som var glad i 

broderi, som lærte meg mye.  Lærte lappeteknikk på skolen der vi tegnet sekskanter med passer på 

corn flakes esker i matte og sydde dem sammen i 

søm rom.  Det var patchwork den gangen, nå kaller 

vi det engelsk paper piecing.  Senere var det log 

cabin med strimler klippet med saks.  Så var det en 

lang pause til 1979 da jeg sydde et vognteppe til min 

sønn.  Har økte mer og mer etterat ungene vokste og 

flyttet ut. 

 

Jeg gleder meg til å delta i styret i BQL.  Å bli 

medlem i et lag, er en fin måte for en utlending å bli 

kjent med de innfødte, og som styremedlem blir man 

kjent med mange, ikke bare de man sitter sammen 

med på møtene.  

   Christine 
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BQLs utstillingshelg 13. – 15. september 2013 
 

Her kommer oppdatert informasjon om den planlagte utstillingshelgen vår i september. Vi tenker å 

legge den opp omtrent som våre tidligere utstillinger, og vi trenger hjelp fra medlemmene våre på 

flere måter som er beskrevet nedenfor: 

 

Vi håper at flest mulig leverer inn arbeider til medlemsutstillingen, så vi kan få vist bredden i 

aktivitetene våre. Vi setter ingen krav til størrelse, stort og smått er like bra. Vi vil gjerne ha vesker 

og annet som ikke er tepper i tillegg. MEN - hvis vi får plassproblemer ved opphengingen, kan de 

som har levert inn flere arbeider, oppleve at ikke alle teppene deres blir brukt. Utstillingskomiteens 

avgjørelser i så tilfelle er endelig.  

 

Vi ønsker at alle tepper til utstillingen blir levert påsydd en kanal på baksiden på ca. 10 cm, samt 

med stang som passer. Tepper og andre gjenstander skal leveres sammen med utfylte lapper med all 

relevant informasjon slik som sist. Disse lappene vil komme i junibladet og også finnes på 

hjemmesiden vår. 

 

 

Vi trenger vakter på utstillingen til loddsalg, billettsalg og kafedrift, 

samt baking av kaker.  Liste for påmelding til dette vil sirkulere både 

på mai- og junimøtet, og styret tar gjerne imot påmeldinger direkte. 
 

 

Innlevering av tepper/gjenstander til konkurransen og 

medlemsutstillingen:  
1. KONKURRANSEN 

I konkurranseutlysningen som sto i Lappenytt nr. 165 (oktober 2012), var 

innleveringsfristen satt til 10. august, dette er nå endret til 

Onsdag 14. august mellom kl. 18.30 – 20 

STED: Damsgård barnehage, Øvre Fyllingsvei 37. 

Teppene skal ha navn på baksiden, men dette skal være tildekket for å sikre anonymitet 

ved juryeringen. Teppene skal leveres sammen med et utfylt registreringsskjema som 

kan finnes på hjemmesiden vår eller kan fås fra Styret.   

 

2. MEDLEMSUTSTILLINGEN 

Teppene skal leveres SENEST   

Mandag  9. september , SAMME TID OG STED som ovenfor, 

eller tidligere etter avtale til en i Styret.  

Alle innleverte arbeider skal hentes i utstillingslokalet ved utstillingens slutt. 

   
Christine Andreassen 

Lappenytt representant 
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I en tid nå har vi hørt nevnt navnet Siw 

Unni når det blir snakket om quilting 

med longarm-maskin her på våre 

kanter, og nå var nysgjerrigheten vår 

blitt så stor at vi spurte om vi kunne få 

komme på besøk, og selv om hun nylig 

er flyttet, tok hun imot. 

Siw Unni (Kleppe) er en dame i sin 

beste alder som har drevet med mye 

forskjellig tidligere, hun har til og med 

drevet med travhester, flere hester, og 

trente dem selv. Det var i den tiden 

hun bodde i Hausdalen!! 

Hun er vokst opp i et hjem der det 

alltid ble drevet med mange former for 

håndarbeid og husflid, så hun er nok arvelig belastet. Hun har bl.a. vært innom 

veving, maskinstrikking og tresløyd, noe vi fikk se eksempler på. Litt formell 

husflidsutdannelse har hun fra Garnes Husflidskole (som det het tidligere). 

Interessen for lappesøm fikk hun for over 20 år siden, da hun arbeidet på 

Haukeland Sykehus, og flere av damene på jobben sydde. Hun fikk hjelp 

til å komme i gang med egne saker, og ble snart helt hektet. Siden ble 

det en lang pause i syingen på grunn av travle tider med familie og 

barn, og andre hobbyer kom til. 

Da Lappeloftet åpnet i Hamrevegen for ca. 3 år siden, tok hun en tur 

dit, og interessen ble vakt igjen. Hun fikk med seg Trine Bakkes 

presentasjon av boken sin og fikk se alle de flotte teppene hun hadde 

med seg. Deretter ble det litt kurser på Lappeloftet. Det startet med små 

ting men nå syr hun helst store tepper. 

Lysten på longarm-maskin kom for ca. 

2 år siden. Noen trodde hun hadde en 

skrue løs, men denne damen lar seg 

ikke stoppe når det er noe hun vil, og 

etter en del «surfing på nettet», fant hun 

ut at firmaet APQS hadde en «best i 

test» maskin, med alt utstyr hun kunne 

ønske seg. Da hun tok for seg 

forhandlerlisten førte denne henne til 

Janne Torsvik, innehaveren av Jannes 

Quiltestudio, som er forhandler for hele 

Europa for APQS, og det gjorde det en 

hel del enklere når det skulle bestilles 

maskin. 

 

 

 

 

Karveskur

d 

Flott eksempel på fjær-quilting 
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Da maskinen ankom var det en kjempestor forsendelse, og masse deler som skulle monteres! Da er 

det godt å ha en sønn på 21 som er god til å lese bruksanvisninger og montere. Hun kjøpte 

maskinen først og fremst fordi hun hadde lyst til å quilte egne arbeider, men etter hvert er hun blitt 

utfordret av Marianne på Lappeloftet til å quilte noen av hennes modeller, og nå som hun begynner 

å bli kjent, kommer det også spørsmål om quilting for kunder. Da dette foreløpig er en hobby som 

hun må ta i tillegg til arbeidet som bioingeniør på Blodbanken, er det begrenset hvor mye hun kan 

påta seg av oppdrag. 

Hun er stort sett selvlært 

når det gjelder selve 

quilteprosessen, og jobber 

helst på frihånd uten 

sjablonger.  

 

Vi fikk se en del 

eksempler på ting hun har 

laget, blant annet store 

«prøvelapper», og at Siw 

Unni har talent for 

frihåndsquilting er det 

ingen tvil om!  

 

 

 

 

Hun har funnet mange spennende instruksjonsfilmer på U-Tube som hun har hatt stor glede av, og 

har også kjøpt seg andre nettbaserte kurs. I tillegg tegner hun mye mønster på frihånd, og vi fikk se 

mange flotte eksempler fra skisseblokken. Hun sier det er viktig å ha tegnet gjennom mønsteret før 

det blir sydd, for da finner hun rytmen hun skal sy etter. 

Vi hadde noen inspirerende timer sammen med Siw Unni, og gleder oss til å følge utviklingen 

videre. Hvor stort foretaket hennes vil bli, er hun litt usikker på, for alt avhenger av fritid og god 

helse. Talentet er det ingenting i veien med og vi tror det blir mye spennende som vil komme fra 

hennes hånd og maskin i fremtiden. 

         Hilsen 

       Irén (Serigstad) og Turid (Uren) 

 

 

Åpen dag i Fana Kulturhus. 

Den 21.april var det åpen dag i Fana Kulturhus. BQL fikk 

invitasjon til å delta og vi takket ja. Styret synes det er 

viktig med profilering og markedsføring av BQL, kanskje 

kan en få flere medlemmer. 

Vi hadde en stand med lappenytt, brosjyrer, pins og kort, 

samt noen arbeider.  Mange stoppet og var interessert i hva 

vi gjorde. Gamle medlemmer hadde lyst å komme tilbake, 

noe som gleder oss. 

Det var første gang Fana prøvde dette. Blir dette en årlig 

foreteelse så er det anledning for medlemmer å stille ut og selge sine arbeider. Dette vil vi komme 

tilbake til.  

Dette er et tiltak som kanskje gjøres i andre bydeler også. BQL vil undersøk dette og vurdere å 

markedsføre seg på de arrangementene. 

Ragna Langlo og Margaret Grundseth  

Fantastisk «prøvelapp» 
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Mystery quilt – del 4 

v/Turid M. Uren 

 

 

Serien begynte i Lappenytt nr. 169 og vil gå frem til juni-nummeret. Les 

informasjonen som sto i nr. 169 ang mål på det ferdige arbeidet og forslag til stoffer 

etc. 
Dette blir de to siste blokkene i prosjektet (1 stk. av hver). 

 

Blokk nr. 5 skal ha ferdigmål 20 x 20 cm 

(8 x 8 inch) 

Blokk nr. 6 skal ha ferdigmål 30 x 30 cm (12 x 

12 inch) 

 

NB! Alle oppgitte skjæremål er inkludert  

sømrom 0,7 cm (0,25 inch) 

 

 

 

Blokk 5:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blokk 5
 Blokk 6 

 

1 

2 
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Blokk 6: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kurs med Sue Daley i Tønsberg 
 

Jeg har vært på kurs, med Sue Daley i Tønsberg.  

Allerede i desember fikk jeg en telefon fra Jorunn 

Sandvik på Austevoll om jeg hadde lyst til å være 

med til Tønsberg i april.  Åsne på Quiltefryd 

skulle få besøk av Sue Daley, som skulle holde 

kurs i tre dager.  Jeg meldte meg på uten å vite 

hva jeg meldte meg på.  Det skulle vi få vite etter 

hvert.  Jorunn skulle reise med Anne Elin og Eli 

og jeg fikk være med.  Vi reiste fra Bergen tidlig 

torsdag morgen, og ankom Tønsberg før klokken 

var 10 om morgenen.  Etter innsjekking på 

hotellet var vi klare til å gjøre byen.   

 

 

Da er vi kommet til veis ende med 

blokkene som skal til for å løse 

mysteriet.  

Neste Lappenytt vil komme med 

«avsløringen» i form av monterings-

anvisning. 

Håper mange har tatt seg tid til å være 

med på dette mysteriet, og at vi får se 

riktig mange utgaver til høsten!! 

Hilsen Turid 
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Arrangementet med Sue startet kl. 17.00 så vi hadde god tid til å kose oss i byen først. 

Forventningsfulle møtte vi opp på museet der arrangementet og kursene vi hadde meldt oss på 

skulle være.  Med full sal startet Sue med å fortelle hvordan hun jobber og hvordan hele familien er 

involvert når en ny quilt blir laget.  Etterpå viste hun frem de nyeste quiltene og viste oss de siste 

stoff-kolleksjonene hun hadde designet.  Her var det mange damer som kom, også damer utenfra 

som ikke skulle være med på kurs.  Jeg traff mange "gamle" kjente fra Tønsberg område så jeg 

storkoste meg.   

 

Dagen etter var det tid for kurs.  Vi troppet opp kl. 10.00 og startet på første prosjekt.  Vi limte 6-

kanter og begynte å sy disse sammen.  Vi visste ikke hva vi skulle på forhånd så vi kjøpte 

materialpakkene som Åsne og Sue hadde 

laget.  Disse inneholdt alt vi trengte til 

prosjektet.   

Sue gikk rundt og viste oss lure måter å 

både lime sekskantene på og hvordan det 

var lurt å sy dem sammen på.  Med 

spesielle knuter og antall sting pr. inch.  Jeg 

trodde jeg kunne sy over papir men jammen 

var det mye jeg ikke visste.  Nåler, tråd, 

hvordan man limer og hvordan vi 

applikerer.  Jammen hadde jeg mange ting å 

lære.  Vi fikk deilig lunch, og timene fløy.  

 

Om kveldene var vi ute og spiste langs 

bryggen i Tønsberg.  Her var det mange 

restauranter å velge i.  Første kvelden valgte 

vi en pizza-restaurant vi hadde fått anbefalt 

av Kathrine (Kathrines Quiltestue).  Der 

fikk vi selskap av Hanne Schneider og May Britt Dammen, som vi hadde en hyggelig kveld 

sammen med.   

 

Om kvelden etter første kursdag fikk vi hjemmelekse.  Denne gjorde vi alle fire før vi gikk og la 

oss.  Dermed var vi klare til kurs lørdag morgen.  Denne dagen var det en løper vi skulle sy, med  

clamshell og Apple core. På dette kurset dukket også Kari Melsom opp.  Veldig koselig å se henne 

igjen også.  Sue var en super kursholder, hun gikk rundt til alle og viste oss hvordan disse formene 

skulle syes.  Sydde litt hos alle og mente tilslutt at hun nok 

hadde sydd et helt prosjekt med den hjelpen hun hadde gitt oss 

alle.  

 

Åsne hadde flyttet en del av butikken sin bort på museet så det 

var nok av fristelser for den kjøpelysten.  Alle kom vi hjem 

med noen godbiter i vesken.  Vi hadde bestilt fly litt sent på 

søndagskveld så vi hadde godt tid til å "gjøre" Tønsberg denne 

dagen.  Vi fikk med oss mange kafebesøk og hyggelig 

sightseeing i løpet av helgen og vi var alle skjønt enige om at 

vi hadde hatt en fin tur.  En tur vi gjerne skulle tatt om igjen.  

 

    Marianne Bucher-Johannessen 
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Styret ønsker velkommen til en helg med: 
 

 
 

Helen Stubbings kommer helt fra Tasmania, Australia. Hun startet som hva hun kaller «fine 

embroderier», og oppdaget quilting og applikasjon gjennom videreutdanning innen søm. Hun startet 

for seg selv i 2001. Hennes design inkluderer også mange sjarmerende «stitcherier». Dere finner 

henne på: http://www.hugsnkisses.net/  

 

30. august til 1. september kommer hun til Bergen: 

 

Fredag 30. august blir det «trunk show» om kvelden. Så da håper vi at mange kommer for å se og 

høre hva Helen har med i bagasjen! 

Lørdag 31. august holder hun kurs i applikeringsteknikken sin. Helen bruker et papir som løser seg 

opp i vann og hun limstift. 

Søndag 1. september heter kurset : «Coulerque». Helen har utviklet sin egen fargeleggingsteknikk  

som hun bruker sammen med brodering, quilting, og applikasjon. 

Mer detaljert opplysninger om tid, sted, påmelding og pris kommer på nettet og i neste av 

Lappenytt! 

Applikasjonsteknikken illustrert i 3 trinn En detalj fra en av teppene hennes som vise hvordan hun 

kombinerer broderi, fargelegging, applikasjon og quilting 

 
 
 
    
 

 
 

 

http://www.hugsnkisses.net/index.php
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