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Styret ønsker alle en god og sømmelig sommer! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                       

                       

Teppet med tittel ”Marianne” er sydd av Anita Henriksen etter 
mønster av Bente Malm 
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Leder fra styret. 
 

Det har vært sol og fine dager i det 

siste og jeg slites mellom hage og 

syrom, hadde aldri trodd at jeg 

skulle komme dit hen at jeg ønsket 

et par regneværsdager slik at jeg 

kunne være inne med god 

samvittiget! Men nå har jeg funnet 

løsningen, solen går ned hos oss kl 

20 og da har jeg jo et par timer på 

syrommet før natten :) 

Sommeren ligger foran oss og jeg 

har installert meg med symaskin 

på hytta og håndsøm i båten, så nå 

kan været bli som det blir - jeg 

skal kose meg og det håper jeg 

dere alle sammen også vil! 

God sommer til dere alle sammen 

:) 

Hilsen Randi Hopland 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i september er  

 

26.august 2014 
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Neste møte: 

 tirsdag  

9.september 

kl. 19:30  

 

Butikkenes dag 

Kurshelg 1. og 2.november 
 

Sett av dagene!  

Rie Norum kommer og holder kurs, mer info 

senere ift  innhold, tid og sted.  

Følg med på nettet.  

                                           Hilsen styret. 
 

Ikke glem oss i sommerferien!! 
 

Besøker du en quilteutstilling, quiltebutikk eller 

opplever noe quilterelatert i sommer, har vi i 

redaksjonen lyst til å få din historie slik at vi kan 

skrive om det i Lappenytt. 
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Referat fra maimøtet.  

Denne gangen hadde vi en sjelden gjest, Solfrid Mjelva Meek. Sist hun var hos oss var i 2001. Den 

gangen het hun Meek Al Kasim. Solfrid har bodd i Irak i 11 år, og mange av teppene hennes bærer 

preg av inspirasjon derfra. Hun begynte å sy quilter lenge før nåværende quiltemiljø i Norge så 

dagens lys. Da hun kom tilbake til Norge i 1968, etter 11 år i Irak, begynte hun med lappeteknikk. 

Hun klippet stoffene, men klarte å få tak i rullekniv etter hvert. Og linjal i plexiglass fikk hun laget 

etter egen idé! I 1985 var hun i Houston, og hun besøkte quiltefestivalen der. Det ble hennes første 

møte med quilter. Tilbake i Norge fant hun ikke noe quiltemiljø, så hun meldte seg like godt inn i 

Dansk Patchwork-forening. Hun ble etter hvert en ettertraktet quiltelærer i Norge, og Quilters 

Newsletter Magazine skrev om henne. I 1992 ble hun bl.a. plukket ut til å stille ut sine tepper 

sammen med antikke amish-tepper i Stavanger. Solfrid har deltatt i mange konkurranser, og vunnet 

mange priser. Teppene hennes er veldig forskjellige, likevel er det én blokk som går igjen i veldig 

mange tepper: Log cabin-blokken. Gjerne litt skakk og skjev. I 1995 fikk hun grønn stær, og i dag 

har hun bare 30% av synet tilbake. Men hun syr likevel… Det var veldig inspirerende å høre henne 

fortelle om sitt quilteliv, og mange hadde møtt opp for å høre henne og se teppene hennes.  

Fra resten av møtet:  
Anne Kari melder om at Tepper til glede trenger flere tepper. De sprer mer glede enn vi kanskje 

tror, og det er stadig behov for tepper.  

1. og 2. november blir det quiltekurs i BQL’s regi. Da kommer bl.a. Rie Norum, og det blir 

quiltekafé.  

Etter pausen var det vis-og-fortell med mange flotte arbeider. Som vanlig kunne vi gå hjem med 

hodet fullt av inspirasjon   

Anne Gro Larsen loste oss gjennom kveldens program, med stødig hånd.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
 
 
 

 

 

Norsk quilteforbund (NQF) og 

quiltelagene 
 

Jeg skal nå ta over stafettpinnen fra Turid Uren. Hun har vært vår kontaktperson i NQF. 

Jeg har vært medlem av forbundet siden 2012, og er dermed veldig fersk i faget.  Turid har vært 

med helt fra starten av og har hele tiden holdt oss informert og jobbet for å holde interessen oppe 

for forbundet, noe hun garantert vil fortsette med. Men det er kanskje en fordel at en i styret holder 

kontakt med forbundet, så nå tar jeg over en stund. Jeg deltok på Quiltelagsforum på årsmøtet i 

Kristiansand sammen med Turid. Gjennom Quiltelagsforum prøver forbundet å holde kontakt med 

og engasjere lagene. 
 

Ella Moe-Nilssen 

  



Lappenytt nr. 183/2014   ✄  Side 4 

 

Ide til gave til båteieren som har alt. 
Forhåpentlig går det mot en fantastisk sommer med mye solskinn, og for noen en trivelig båtsesong. 

Og her kommer en ide og en syglad utfordring for de med båt i familien. 

Sønnen min kjøpte seg for noen år siden en stor og fin båt som familien har trampet rundt i om 

somrene siden. Men han var plaget med at det var altfor lyst i fronten. I finvær ble han blendet av at 

solen skinte på den helt hvite flaten. Han hadde stor tro på sin mor, og utfordret meg til å sy et teppe 

for å dempe gjenskinnet. Utfordringen ble tatt i mot. 

Fronten var delt i tre deler med ulik fasong og buer i 

alle hjørner.  

Det første vi måtte gjøre var å lage maler til de tre 

delene. Han og jeg dro til båten med store kraftige 

papirark og fikk laget malene. Jeg fant fram stoffer i 

blått og med sjømotiv, og satte i gang. Rutene er 

ferdig 10 gange 10 cm. Båtene er applikert. Jeg laget 

delene noe større enn malene og klippet til etterpå. Jeg 

var utrolig spent da jeg dro ut til båten for å se om de 

passet. Det ble hundre prosent klaff. Lukkekanten ble 

satt på etterpå, med skråklipte deler i svingene.  

Han er veldig fornøyd med resultatet. Sant å si var jeg 

det og! Båten er i Rogaland, så jeg har ikke bilde av 

teppet (teppene) på plass der. 

Hilsen Irén A. Serigstad 
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Min første og siste quilt. 
 
Jeg ble vettskremt da det gikk opp for meg hva jeg 

hadde sagt ja til, men pytt-pytt.  

 

Jeg ble smittet av stoffsyken i slutten av 80-årene (er 

fremdeles syk). Jeg arbeidet da på C.Sundtsgt. 

Aldersheim og da ble det ansatt en sykepleier som het 

Heidi Scott Minne (datter av Maureen). Hun kunne 

lappeteknikk. Vi var tre som ble smittet, Bjørg 

Zweidorff, Helene Hjelme og jeg. Etter så mange år, 

treffes vi fremdeles og reiser rundt til hverandre og 

syr.  

 

Etter arbeidstid fikk vi låne arbeidsstuen og Heidi 

kurset oss i mange forskjellige teknikker. Først sydde 

jeg en nålepute. Jeg balte veldig med å finne 

oransjefargen i sirkelen, enden på visen ble at en 

kollega sin mann ofret foret i fiskevesken sin for at vi skulle få den oransje stoffbiten. 

 

 Etter hvert hadde jeg lyst å sy et slumreteppe for hånd. Siden jeg reiste hver dag med hurtigbåten 

fra Knarvik til Bergen, ble det mange biter. For å få litt variasjon i stoffene, plukket jeg gjerne rester 

i bosskorgen på arbeidsstuen. Teppet ble ferdig og var på utstillingen i Galleriet i 1992.  

 

Den siste quilten jeg sydde lukkekant på, var den jeg var så heldig å vinne på torsdagsklubben. Jeg 

går fast hver torsdag og der syr vi for hånd og løser alle verdensproblemer. Det ligger bilde av 

teppet i albumet for mars måned. 

Jeg sender stafettpinnen videre til Thordis T. Davidsen. 

 

Hilsen Marit I. N. Haugland 
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Diverse informasjon om «Tepper til Glede» v/Anne Kari Reutz 
 

Fra januar 2014 har jeg overtatt som kontaktperson mot Tepper til Glede. Det er et prosjekt som jeg 

hadde i fem år tidligere, og som jeg vet er et svært givende arbeid. 

Dessverre, må jeg si, er det et prosjekt som ikke ser ut til å ha noen ende. Barn skulle jo alltid vært 

friske, men slik er det ikke alltid. Men – vi gjør en god gjerning. Iflg. tilbakemeldinger fra 

Barneklinikken er alle takknemlig for det vi gjør, både barna som får teppene, alle som arbeider 

med barna, og ikke minst foreldrene er overrasket og glade for at noen tenker på dem, så jeg 

oppfordrer dere alle til å sy tepper, både sammen i quiltelag, quiltebeer eller alene. Vi skal fortsette 

å ha quiltevaker, men det ser ut til at én for året er nok.  

Iflg. Ingunn Finne på Barneklinikken trenger de flere tepper nå. Vi vil prøve å ha overlevering to 

ganger pr. år, én gang før sommeren og én gang før jul. Dato for innlevering vil da bli opplyst på 

møtene våre, og lagt ut på hjemmesiden vår.  

På siste medlemsmøte fikk jeg vite at vi ikke burde bruke fleece som baksidestoff. Dette pga statisk 

elektrisitet på sykehuset, så bruk vatt og bomullsstoff på baksiden. 

Jeg må få komme tilbake til hvordan vi skal gjøre det mht de av dere som trenger stoffer og vatt, og 

om hvordan vi kan få til levering av dette til dere som vil sy. Jeg vil også komme tilbake til om vi 

får til en sydag f.eks. to ganger pr. mnd. på Lappeloftet. 

Gi meg gjerne en tilbakemelding med navn på lag/ledere, og «enkeltquiltere» som vil være med å 

bidra til Tepper til Glede. 

 

 

 

Teppe til glede! 

v/Turid Uren 
 

Og som en oppfølging av det Anne Kari skriver, fikk jeg nylig en hilsen på mail fra en takknemlig 

mamma! 

 
 

 

 

 

  

Emne: Quiltteppe på Haukeland barneklinikk! 

 

Hei 

 

Dotter vår på fire månader er nettopp utskriven frå barneklinikken på Haukeland 

sjukehus. Frå avdelinga fekk vi med oss ein quiltteppe som har fungert som telt 

over hennar seng. Vi veit ikkje kven som har laga desse, men høyrer rykte om at 

det kanskje er nokon i dykkar lag:) om de har moglegheit ønsker mannen min og 

eg å senda ei takk til dykk som syr med kjærleik og gode ønsker, og vi syns de er 

utruleg omsorgsfulle:) Takk for fint teppe! Det skal takast godt vare på!:)  

 

Helsing Mari Haugen Jordal  

 

Quiltehilsen fra 
Anne Kari Reutz 
Tlf. 984 51 552 / mail: akarikon@online.no

 aaakarikonakarikon@online.no 
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EQA (European Quilt Association) sin utfordring 2014 
v/Turid Uren 

Gjennom NQF ble det, i forkant av årsmøtet 2014, utlyst flere konkurranser, deriblant en 
internasjonal for EQA, der temaet var «Seasonal Garden» (Hagen gjennom årstidene), og Norge 
fikk tildelt Winter (Hagen om vinteren). De ferdige arbeidene skulle være 30 x 30 cm. I tillegg var 
det lagt ut på NQF sin hjemmeside diverse kriterier som måtte følges for å få arbeidet godkjent. 

De ferdige quilterutene ble montert som 
egen utstilling på årsmøtet, og publikum 
stemte på den de like best. De 16 quiltene 
som fikk flest stemmer sendes videre til 
EQA sin utstilling på The Festival of Quilts 
i Birmingham høsten 2014. 

 

Fra BQL var det to deltagere, Christine 
Andreassen og Signe Haugen, og begge 
var blant de 16 som gikk videre til vandre- 
utstillingen.  
 
 

Gratulerer til Christine og Signe! 

 

  

Christine Andreassen: Tromsø Palme 

Signe Haugen: Hagen i vintersøvn 
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Anni Downs i Trondheim. 

 
Quilltegården har alltid vært flink til å få tak i 

spennende kursholdere fra det store utland. Denne 

gangen var det Anni Downs fra Australia. Det var 

kurs på dagtid og foredrag Anni Downs hos 

Quiltegården om kvelden. Kurset ble fulltegnet fort 

og det var 23 forventningsfulle damer som gledet 

seg, og for å ta gleden på forskudd ble det arrangert 

quiltekafe kvelden før slik at vi fikk treffe Anni og 

bli litt kjent med henne. 

 

Anni er født og oppvokst i Oberon, en liten landsby på østsiden av Australia. Hun bodde på en gård 

med dyr. Hun sier at fargene hun bruker er inspirert av livet på landet. Hun har sydd siden hun var 

liten jente. Hun har nå vært designer i over 20 år som har resultert i 11 bøker og utallige mønstre. 

Det er stitchery og applikasjon som er hennes lidenskap.  

Hun har også en quiltebutikk som heter Hatched and Patched. Her bruker hun mye av tiden sin til å 

jobbe med design. Hun syr hver dag. Håndsøm er det hun liker best, maskinen blir bare brukt for å 

ferdigstille sine modeller. 

 

På kurset kunne en velge blant 2 modeller, en løper 

med applikerte hus eller en liten handarbeidspose. Vi 

kunne og få velge fritt fra modellene i boken 

«Simple life». De fleste valgte løperen. Vi fikk god 

undervisning i hvordan tegne av og gjøre klar 

motivene, og god undervisning i applikering. Det ble 

også gitt tips om stitchery og om sammensying av 

ferdig produkt. 

Under foredraget om kvelden hadde hun mye å vise 

oss. Her var alt fra store quilt til bokmerker. Mye å 

bli inspirert av, og mange vil nok begynne på nye 

prosjekter etter denne kvelden. 

 

 

Det var en koselig dag på kurs. Alle var engasjerte og ivrig opptatt med å sy, ja nesten slik at vi ikke 

hadde tid til lunsj. Håper at Anni tar seg flere turer til Norge. Anni sa at hun likte seg her og ønsket 

å komme tilbake ved senere anledning... 

 

Margun Vatshelle 
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Norsk Quiltetreff med Årsmøte i Kristiansand. 
 

Årets treff var lett tilgjengelig fra Vestlandet. Det går mange fly mellom Flesland og Kjevik  

  

Her er en Kort oppsummering av årets Quiltetreff med Årsmøte: 
 

Kurs 

Av de 15 kursene som var planlagt, ble bare 6 gjennomført. Jeg hadde meldt meg på Mexikansk 

fletting med Vigdis Hovden Månsson. Dette er ikke quilting, men en gjenbrukshobby, hvor vi 

bruker avispapir, ukeblader, tegneserier el lignende. Vigdis hadde med ferdige materialpakker, hun 

er utrolig ivrig og snakket og demonstrerte i ett.  

Det var også åpent for drop-inn kurs. Her var det bare Signe Haugen som hadde tilbud. Signes 

«Sleipe triks og smarte løsninger» var vi flere som benyttet oss av, med bra utbytte. 

 

Årsmøtet. 
Årsmøtet var ikke helt uten dramatikk. I likhet med lagene, strever også forbundet med et synkende 

medlemstall. Noe som i stor grad går ut over økonomien som nærmer seg konkurs. Deltagerne 

hentet frem en stor dugnadsånd og stilte seg positive til arbeidet styret gjør. I referatet fra treffet 

skriver redaktøren på nettsiden:  

Styret takker for hyggelige tilbakemeldinger fra deltakerne, stort engasjement og mange kreative 

forslag for å bidra til at NQF fortsatt skal kunne være en stor og samlende organisasjon for alle oss 

som er interessert i quilting. Vi takker også alle som på forskjellige måter hjelper oss med å 

redusere kostnadene.  

Det er mange utgifter forbundet har, som vi som medlemmer ikke tenker over. Det koster å drifte et 

forbund. Det er viktig at vi har et forbund som samler hele landet.  

På møtet fikk medlemmene en ny medlemsfordel: 10 % ved kjøp av Husquarna og Pfaff 

Styret fikk også innvilget en stand for å selge lodd på Quiltefestivalen på Gardemoen i september, 

og mange medlemmer kom med tilbud om tepper til gevinster. 
  

Butikkene er en viktig del av treffet. 

Her kan vi også finne smarte løsninger og siste nytt i quilteverden. Jeg fikk tak i et lite ledlys i snor 

rundt halsen til å lyse opp håndarbeidet på reisen i tog, buss eller fly for eksempel. Siste nytt i 

symaskiner fristet også mange og det var selvfølgelig mange flotte tekstiler. Det går veldig mye i 

pastell og beige for tiden. Selv er jeg mest fasinert av sterke, klare farger. 
 

Utstillingen var verdt flere besøk. Den var ikke veldig stor, 

men det blir allikevel mange inntrykk. Teppene som var med i 

konkurransen: Lady og Landstrykeren viste en stor 

spennvidde, fantasifulle tolkninger og mange teknikker. 

Signe Haugen vant 2. premie i åpen klasse. Gratulerer!  

Teppet hennes er på forsiden av mai nummeret vårt. Hvert år 

utlyses en konkurranse til neste års quiltetreff.  

For 2015 er tittelen: «Norske tradisjoner». 

Alle medlemmer kan delta! Dere finner flere detaljer på 

NQFs nettside: http//www.nqf.no/ 
 

Middager og sosialt samvær, Vis og fortell, blokklotteri, quilte-engler, loddtrekning. 

Det skjer mye på et quiltetreff, middager og sosialt samvær er en viktig del. Lørdag kveld ble 

avsluttet med «Vis og fortell». Tema for årets blokklotteri var dyremotiver, og jeg var med og vant! 

Flere av oss stilte som quilte-engler og hjalp til med loddsalg på tepper, symaskiner, stoff og mange 

små og store quilterelaterte saker og ting som ble trukket med stor jubel søndag. 

Vi trenger et forbund som kan fremme og jobbe for det vi liker aller best: Søm, tepper, 

quilting og lappeteknikk. ». Meld dere inn i forbundet og støtt opp om den jobben de gjør! 

                                                                                            Ella Moe-Nilssen 
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I vår serie om quiltelag og grupper i vårt 

nabolag, er vi kommet til Stord Quiltelag. Astri 

(Ese Hole) hadde gjort en avtale om å være 

sammen med dem på medlemsmøtet 5. mai.  

 

Stord Quiltelag er 20 år i desember, altså stiftet 

i 1994 som det fremgår av logoen. De har et 

medlemstall på ca. 45, og på møtene pleier det 

å komme 20 – 25 medlemmer, altså ca. 

halvparten, og det er ganske flott. Den kvelden 

vi var med dem var det 24 quiltedamer på 

møtet. Formannen heter Nina Jacobsen og dette 

var hennes tredje møte som formann. 

 

Møtet startet med at de ønsket oss fra Bergen Quiltelag velkommen, og så fortalte Astri kort om 

Lappenytt og at de kan gå inn på hjemmesiden vår og finne bladene selv. 

 

De er et aktivt lag, og har hele tiden mange små «konkurranser» gående.  

 

Navneskilt-konkurranse: 

For å få medlemmene til å gå med navneskilt har de denne utfordringen på alle møtene. Gevinsten 

kan variere fra gang til gang. Alle som kommer på møtet er med i trekningen. Hvis den som blir 

trukket ut ikke har på seg navnelapp går gevinsten videre til førstemann som blir trukket ut som 

bruker navnelappen. 

 

15 x 15 cm stoff-lapper: 

Medlemmene tar med stoff-lapper som er 15 x 15 cm som de leverer inn i «en pott». For hver lapp 

får de ett lodd. Har man ikke med lapper kan lodd kjøpes for kr. 5.- pr stk. Det er trekning hver 

gang, og den som vinner får alle stoff-lappene som er levert inn den kvelden! 

På besøk hos Stord Quiltelag. 

http://www.stordquiltelag.org/index.html
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Mai-utfordringen: 

Stoffer til denne utfordringen ble delt ut på julemøtet 2013. Det var små stoffpakker med 6 

forskjellige stoffer. Eneste kriteriet var at alle stoffene skulle være med i det ferdige arbeidet. Det 

var ikke sagt hvor mye man måtte bruke av hvert stoff, og man kunne legge til egne stoffer. Man 

bestemte selv hva man ville sy. 13 arbeider ble levert inn denne gangen, alle forskjellige. Det var 

løpere, pute, reisemapper, brødkurv, brikker etc. Tingene blir utstyrt 

med et nummer, og så er det alle medlemmene (og gjestene) som 

stemmer. Hvis to arbeider får samme antall stemmer, avgjøres det ved 

loddtrekning. Kveldens vinner var Torunn Oma Jensen. 

 

 

 

På hvert møte har de et tema de tar for seg, og 

denne gangen var det fokus på Log Cabin. Det var 

Hilde Framnes Neset som viste frem eldre og nyere 

arbeider i denne teknikken. Sin første Log Cabin 

blokk laget hun i 1976 da hun gikk på husflidskole. 

Hun hadde mange flotte tepper med seg, og 

forklarte utviklingen av teknikken i takt med at vi 

fikk nytt og tilpasset utstyr. Et veldig greit foredrag, 

og hun hadde mange flotte quilter å vise frem som 

dere ser av bildet..  

 

Maten på møtet var et kapittel for seg selv, og dette var ikke 

spesielt laget for at vi kom på besøk. Det var matfest hver gang 

fikk vi vite. Ingen fast rutine på hvem som kom med mat, men det 

var alltid opp til flere kaker og annet godt, både søtt og salt.  

Vi koste oss virkelig hos Stord Quiltelag, en trivelig gruppe, med 

masse positive damer som dro i gang nye og spennende aktiviteter 

flere ganger i året.  

 

Det var ikke butikk på møtet slik vi er vant til, men et av 

medlemmene som har hatt quiltebutikken på Stord selger ut restene 

på møtene, så langt lageret rekker.  

 

Vi hadde en flott kveld sammen med Stord Quiltelag som ga oss 

masse inspirasjon med på veien.                                                                                  

Hilsen Astri (Ese Hole) og Turid (Uren) 
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