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Dette fargerike resteteppet er sydd av Bikko (Ragna Langlo) og quiltet 
av Anne i Quiltestallen. 
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HEI ALLE 

OUILTEVENNER! 

 
Så har vi kommet til høsten og det 

er quiltetid igjen.  

Sommeren har gitt meg en lang 

pause fra søm og lapper, men nå 

begynner det å putre litt i ideene. 

Jeg er begynt å arbeide med 

konkurransetemaet til neste års 

årsmøte, og i den anledning vil jeg 

oppfordre alle dere som er medlem 

om å delta på en eller annen måte. 

Dere behøver ikke å være med på 

konkurransen, men kanskje dere 

kan sende et bidrag til medlems- 

utstillingen.  

Husk: Der er det plass til alle, 

både de uerfarne og de mer proffe. 

Det er GØY å være med, og se 

quilten sin hengt opp ved siden av 

de andre bidragene, du får et annet 

inntrykk av den da.  

Og til dere som ikke er medlem: 

Meld dere inn i forbundet (NQF) 

og vær med og støtt det slik at vi 

kan beholde et nasjonalt quilte- 

forum. Det trenger vi! 

 

Signe Haugen 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i november er  

 

28.oktober 2014 
 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

bikko@frisurf.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Randi Hopland tlf 97080875 

randihopland@hotmail.com 
 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 91683230 

signe@kjellerstua.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 

Maria Lie-Matthiesen tlf 48060724 

emmat@online.no 

 

Bibliotekansvarlig 

Anne Gro Larsen tlf 99394377 

annquilt@broadpark.no 

 

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 

 

Frilansskribenter 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf 99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

Neste møte: 

 tirsdag  

11.november 

kl. 19:30  
Symøte 

 med gode tips. 

  

Alle er velkommen til 

å presentere noen gode 

handletips og 

praktiske tips. 

Foredrag med Bente Haugland  

i hennes atelier på Os 

Onsdag 12. november kl 19.00 

 

Tema: Kvinner i bibelen. 

Det blir servert kveldsmat, (er du 

allergiker, gi beskjed). 

Begrenset antall. 

 

Bindende påmelding til Margun 

Vatshelle, tlf 98010669 

Pris ca. kr 200,- 
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Overlevering av tepper til Barneklinikken, Haukeland Sykehus. 
 

Hei alle quiltevenner! 

Den 12. juni hadde Bikko og undertegnede overlevering av tepper til Barneklinikken. Hele 118 

tepper var det! Vi ble møtt av Jannicke Johansen, Anne-Jorunn Langeland, Kari Tøsdal og selvsagt 

av Ingunn Finne som er kontaktpersonen vår. Hvert eneste teppe ble lagt opp på bord og beundret, 

og så ble de grovsortert etter størrelsen. Det var faktisk noen som kunne brukes som kuvøsetepper. 

Nå har jeg fått målene på kuvøseteppene. De må være 80-100 cm x 140-150cm. Bakgrunnen MÅ 

være mørk, helst sort eller grønn. Ellers var der alle mulige slags mønstre og farger, fra sarte 

pastellfarger til skikkelige «fargebomber». Guttetepper og jentetepper og nøytrale tepper. Damene 

var overbegeistret, og gledet seg til å gi de til de som trenger de. De gjentok at vi måtte takke dere 

alle, og understreket at de setter stor pris på det vi gjør. 

Quiltehilsen fra Anne Kari Reutz 
 

p.s. Når jeg holdt på å bære teppene fra bilen, ble jeg stoppet av en dame med et barn i sportsvogn. 

Hun spurte om det var lappetepper, og kunne da fortelle at sønnen hennes fått et teppe, og det var jo 

spesielt å treffe på en mottaker på den måten!    Anne Kari  
 

  

 

TIL MINNE OM KARI ANDERSEN 

 

Kari døde 16. september, 81 år gammel. Hun var medlem i BQL helt fra starten, og har 

sittet i styret. Hun var også med i to Quiltebee’er. 

Det siste året har Kari vært syk, derfor har hun ikke deltatt så mye, men hun har i alle år 

vært en aktiv deltaker, som de siste årene laget mye applikasjoner og stitchery. 

Ved siden av har hun også malt og drevet med mye annet håndarbeid. 

Kari var en kreativ, positiv og hjelpsom venninne, som vil bli savnet av mange. 

     Anne-Marie Wolff 
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Kurshelg 1. og 2. november 2014 
 

Styret minner om påmelding til kurshelgen. Siste frist for 

påmelding er på møtet den 14.oktober.  Rie Norum holder 

to forskjellige kurs, det blir workshops med Signe Haugen 

og Anne Marie Wolff, i tillegg til sykafé. Ta kontakt med 

Signe Haugen eller en annen i styret for mer informasjon 
 

Hilsen Styret 
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Bergen Quiltelag 
 

Konkurranse desember 2014. 
Journal quilt med inspirasjon fra Prøysen. 
 
Størrelse A4. Fri teknikk.  
 
Hva er en journal quilt? 
 
Begrepet kommer fra art quilt miljø og tar navn ’journal’ fra engelsk – og her 
betyr ’dagbok.’  Art quiltere satt seg selv utfordringen av å lage en liten (ofte 
A4) quilt hver måned i et år for å øve bruk av forskjellig teknikker, som foto 
trykk, farging, måling så vel som vanlig lappeteknikk og quilting. (Dvs en 
quilting ’journal’ eller dagbok.)   Den engelsk Quilters Guild har i flere år hatt 
konkurranser for Journal quilts. Bildene under viser A4 quilts over tema ’Quilt 
Poetry’. 
 
 
Bilder fra Scottish Quilting Championship 2013. 

  

 
  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=V6vZu2M6dp6atM&tbnid=UMviH8-XZXAZMM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.indianacountycommissioners.org/fall-2014-new-member-special&ei=6ps6VK60NsXMygO874GwBw&bvm=bv.77161500,d.bGQ&psig=AFQjCNGFkYlYibD01Y9B4r2qNTMmJgJGGQ&ust=1413213511315823
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Min første og siste Quilt!  
 

Starten på et herlig Quilteliv! 

 

Takk Thordis for utfordringen og takk for inspirerende historier. 

Kjente meg igjen i mye, spesielt der tiden rant ut og barn vokste 

seg store før prosjektene ble ferdig. Her kommer mine 

betraktninger om et Quilteliv i rykk og napp og krumspring.  

  

En sommerhelg på nittitallet inviterte Anne Marie B, Peggy og 

meg på hyttetur til Jondal. 

Der fikk jeg mitt første møte med lappesømmens forunderlige 

verden. Med Anne Marie  

som bestemt og ivrig lærer ble jeg loset trygt gjennom alle deler 

av kunsten å sy Log Cabin. 

Det ble en liten duk til å ha under en lampe, quiltet og med 

lukkekant helt ferdig og det på noen få timer. Det var hobby for 

meg, fort og greit og på maskin, supert! 

 

Optimistisk begynte jeg å planlegge sengeteppe til min datter, men det måtte ha riktige farger, 

Og sammensettingen av blokkene ville hun bestemme selv. Ok, det var greit, jeg sydde mange 

blokker og så meg snart ferdig da jenta byttet seng. Da ble det stille ved symaskinen en stund. 

Men når giftemål var på gang, satte jeg inn et ekstra gir, kall det gjerne overmot, og bestemte meg 

for at jeg skulle lage ferdig mitt første store Quiltearbeid. Resultatet ser dere her.  

 

Neste steg på veien til å lære mer og nye teknikker var kurs 

med Anne Marie som lærer igjen. 

Dette var noe hun gjorde i samarbeid med butikken hun 

arbeidet i. Det ble babyteppe til mitt første barnebarn Filip. 

Som den optimisten jeg var, så måtte teppet også passe til en 

jente. Tiril kom alt året etter.  

 

Håndsøm var ikke min 

greie, tråkle enda verre, men med Anne Marie som læremester 

kan en ikke gi seg på tap. Sanitetsdamene i Salhus hadde behov 

for inspirasjon og litt nytt til den årlige basaren. Samle noen 

damer, så kommer jeg og holder kurs, sa Anne Marie. Som sagt 

så gjort. Moro var det og pute ble det. I dag er puten godt brukt 

og helt utslitt, kanskje like greit.  

 

Det ble litt søm av småting som passet til åregevinster, presanger 

til venner og småting til huset. 

Handlenett er helt supert kjekt å ha.  Hva gir du til en aktiv dame 

som blir 80 år?  Et nett ble suksess! Her får hun oppi alt hun 

trenger, enten det er strikketøyet for å ha på eldresenteret, 

permer til møter på senior universitetet eller andre ting en aktive 

damer trenger.  

 

Etter en tid meldte jeg meg inn i Bergen Quiltelag. Det gav meg 

litt mer utfordring til egen innsats. 

Det var spennende å gå på møter og høre nytt, og ikke minst bli inspirert av det faste innslaget «Vis 

og fortell». Andre ting som har inspirert meg mye er «Tepper til glede». Tenk å få lov til å drive 
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med det en liker aller best og samtidig være til oppmuntring og 

glede for andre. Dette er en drømmekombinasjon synes jeg. Det 

er blitt noen tepper og mer skal det bli. Det å gjøre ting sammen 

med andre engasjerte mennesker, er også med å inspirere meg til 

deltagelse og ekstra arbeidsinnsats. Å drive med en hobby som 

kan være til glede for andre og samtidig være sammen med flotte 

mennesker, det gir mening.  

 

Så var det å prøve på den nye linjalen som var kommet:-) Gøy 

med alle nye verktøy. Først en prøve for å se hva som ble opp og 

ned, så kunne jeg begynne å samle stoffer til sengeteppe. Det tok 

sin tid men det ble ferdig, og her er resultatet. 

  

Stafettpinnen sender jeg over til Signe Haugen. 

Med ønske om en god høst. 

                                      Alfhild Kippersund 
 

 

På tur til Nesbyen. 
Jeg har lenge hatt ønske om å få komme til Nesbyen og få være der den helgen de har 

Kjerringtorget. Endelig klaffet det og jeg satte meg på toget fra Bergen. Er så heldig å ha Randi som 

har hytte der. Der skulle jeg være en langhelg på hyttetur sammen med Randi og 4 andre 

quiltedamer fra Oslo. Det ble en hyggelighelg, mye håndarbeid og deling av ideer og erfaringer. Og 

som avslutning på dagene ble det filosofering i jacuzzien!!! 

 

Lørdagen inntok vi Kjerringtorget. Tror det var rundt 250 

boder der det ble solgt veldig mye variert Her var mye mat, 

lefser, flatbrød, saft og syltetøy. Her var nystekte sveler og 

annet fristende. Men hovedsakelig var det håndarbeid. Det var 

variert, men mye strikking, en del quilting, toving, skinn og 

tre, ja, utvalget var stort og kvaliteten høy. Litt handling måtte 

det jo bli når 6 damer går på "marked". 

 

Men fredag ettermiddag hadde vi avtale med Inger Marie, 

quilter fra Nesbyen, godt kjent i BQL der hun tidligere har 

vært medlem. Her på Nesbyen har hun en liten quiltebutikk, 

"Gamlestugu". Her selger hun stoff og tilbehør. Hver onsdag 

har hun quiltekafe som er godt besøkt. Hun serverer kaffe og 

kake og de koser seg med sying og sosialt samvær. Vi hadde 

en koselig stund sammen med Inger Marie i butikken hennes. 

Inger Marie har deltatt på 

Kjerringtorget alle årene 

siden det startet, og denne gangen var nr.21. Hun hadde en 

veldig flott bod sammen med en annen quilter. 

På kjøpesenteret i Nesbyen var det quilteutstilling. Noen 

quilter var til salgs, andre bare til utstilling. Mange nydelige 

quilter i varierte mønstre. Det var et forsøk på å verve 

medlemmer til quiltelaget i Nesbyen. 

 

En flott helg hadde jeg og håper å kunne komme tilbake Kjerringtorget en annen gang og. 

                                                      Margun Vatshelle  
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Norsk Quiltefestival på Gardermoen 12.-14.september 2014 

 

Vi reiste frå Bergen fredag morgon, og klokka ti på ti 

stod Toril Hannevik og eg i resepsjonen på hotellet på 

Gardermoen. Kurset som vi skulle på begynte kl 

10.00, så det var berre å gå direkte til kursrommet, 

med alt vårt pikkpakk. Vi hadde meldt oss på eit 

Buggy Barn-kurs med tittelen "Checkers".  

Kursleiaren heitte Jennifer Keltner, og ho gjekk rett 

på sak. Det var ca 30 deltakarar på kurset, og ho delte 

oss inn i to grupper og forklarte for ei gruppe i 

gongen. Vi skulle sy stjerner, og modellen var eit 

teppe med 49 stjerner. Vi begynte med å sortere stoffa 

som vi hadde med oss i to bunkar. Kvar bunke 

inneheldt stoff i forskjellege mønster, men innanfor same farge, altså to forskjellege hovudfargar. 

Deretter skar vi ut mønsteret gjennom heile bunken. Ved å flytte på dei nye bunkane  og stokke om 

på rekkefølgja, kom det fine stjernemønsteret fram. Det var ein artig teknikk, og det var ikkje 

nødvendig å vere så nøyaktig. 

Eigentleg var det dei to eigarane av Buggy Barn-butikken 

som skulle halde 4 kurs i løpet av festivalen. Men dei har 

bestemt seg for å legge ned butikken i Rearden WA, og 

måtte vere heime i USA for å styre avviklinga. Det var ein 

del kursdeltakarar som var skuffa over at dei ikkje kom, men 

dei hadde sendt ein svært god erstattar. Jennifer har kjent dei 

to søstrene i 14 år, og er ein del av Buggy Barn-teamet som 

reiser rundt og held kurs, både i USA og internasjonalt. 

Dette skal dei halde fram med sjølv om butikken blir 

nedlagt, og dei vil også gi ut nye mønster. 

 

Norsk Quiltefestival kunne by på ei mengde kurs, og kvar dag frå torsdag til og med søndag var det 

mange parallelle sesjonar. Arrangørane hadde fått tak i mange dyktige kurshaldarar, både norske og 

utanlandske. Dei som vart presentert spesielt var Jennifer 

Keltner, Jo Morton og Camille Roskelley frå USA, Lynette 

Anderson og Sue Dailey frå Australia, Masako frå Japan, 

Catharina Svenningsson frå Sverige og Rie Norum frå Norge. 

 

Kurset vårt varte til kl 

17.30, men det var fritt for å 

ta pausar hvis ein ville det. 

Butikkane opna kl 12.30, og 

det var ein del som rakk ein 

tur dit før lunsj. Men vi skulle ikkje på kurs dagen etter, så vi 

sparte utstilling og butikkar til då. Og  då tok vi igjen det 

forsømte. Vi hadde god tid både til å studere utstillinga og 

vandre frå butikk til butikk. Opp  til fleire gongar. Og der var 

noko for einkvar smak. Det var god plass i butikkområdet, og 

butikkar frå heile landet hadde laga flotte stands. Mange fine 

modellar, stoff og mønster. Det er tydeleg at dei duse fargene og 

retro-inspirerte stoff er mest aktuelle for tida, for det var dei som 

dominerte bildet. Og julestoffa var sjølvsagt med. 
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Det var eigarane av 3 butikkar som arrangerte festivalen: 

Quiltegården i Trondheim, Quiltefryd i Tønsberg og Kathrines 

Quiltestue i Oslo. Dei hadde gjort ein enorm jobb, for dette var 

eit stort og omfattande arrangement.  Det var ca. 620 påmelde 

til festivalen, og i tillegg kom det både enkeltpersonar og 

busslastar på dagsbesøk. Det summa i dialektar frå heile Norges 

land. I tillegg kom det grupper med svenskar og japanarar. 

Hotellet serverte god mat til alle måltid. Det einaste aberet var 

at det tok ganske lang tid før alle fekk mat under middagen. 

Fredag kveld måtte dei faktisk utsetje resten av programmet ein 

halv time slik at alle vart ferdig med middagen. 

 

Dei første kursa var allereie om torsdagen. Butikkar og utstilling opna fredag formiddag og var 

opne heilt til midnatt både fredag og laurdag. Utstillinga inneheldt teppe som arrangørane hadde 

handplukka. Det var ikkje så veldig stor utstilling, men der var mange nydelege teppe, og nokre var 

ganske originale. Fleire av dei utanlandske kurshaldarane sine teppe var utstilt, slik at vi fekk 

muligheit til å sjå teknikkane deira på nært hald, sjølv om vi ikkje gjekk på kurs hos dei. 

 

Laurdagskvelden, etter middagen, hadde dei utanlandske kurshaldarane foredrag der dei fortalde om 

korleis dei jobba og kva som inspirerte dei. Pluss at dei viste fram arbeida sine. Veldig interessant! 

 

Alt i alt var det ei svært inspirerande helg, med masse input om teknikkar, mønster og fargar. Det 

sosiale var også ein viktig del. Vi registrerte ca 15 personar frå Bergen Quiltelag, og om kvelden sat 

ein del av oss saman under middagen. Og det var kjekt å møte folk frå andre kantar av landet. Så vi 

er absolutt interessert hvis det blir arrangert ein liknande festival seinare! 

                                                                                           Marit Mulelid 
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Nattåpent i Arna 

 

For 2. gang holder Anne Kari nattåpent i butikken sin. Denne gangen ble det tilfeldigvis samtidig 

med nattåpent på Øyrane torg.........men det er vel ikke noe minus for shopping-glade damer! 

 

Åpent fra 12 - 24, 12 timer med quilting. Denne gangen 

var det en rolig ettermiddag i butikken. Rundt kl. 17.30 

begynte damene å komme. Og det var fullt trøkk i 

butikken til kl. 22. Anne Kari hadde en hjelper med seg 

denne gangen og det kom godt med, for det ble handlet 

mye. Det var timetilbud, så det var det om å gjøre å få 

med seg det meste av godbiter. 

 

 

 

 

Som alltid har Anne Kari applikeringsarbeider som 

vi kan holde på med, som skal bli til "Tepper til 

glede". Det var veldig mange som tok seg tid til å 

sitte ned og sy, drikke kaffe og spise kake. Det ble 

en veldig hyggelig kveld. Jeg ble sittende der i 

godt selskap til nesten 23.30 og jeg var ikke 

sistemann som gikk. 

 

For meg virket det som nattåpent er en suksess, og håper at Anne Kari gjør dette flere ganger. 

 

Margun V 
 
 
På besøk hos Askøy Quiltelag.  
 

Lappenytt har over tid besøkt quiltelag rundt i 

nærområdet vårt. Vi er nå kommet til Askøy Quiltelag. 

På vei til møtet passerte vi 2 store møllesteiner. Her er 

vi inne på historien til Strusshavn. Hans Nilsen Hauge 

startet mølledrift i 1803 og denne var i drift det meste 

av 1800-talet. I 1910 startet Shoddy-fabrikken. Shoddy 

er resirkulering/gjenbruk av ull. Gamle tekstiler ble 

revet opp slik at fibrene kan kardes og ev. spinnes til 

nytt garn. Det ble og brukt som fyllmasse og vatt i 

vattepper. I dag er bygningene blitt til et fint Aktivitetshus. 

 

Vi ble hjertelig møtt av alle medlemmene og tatt vel i mot. Lokalene deres var store, lyse og 

trivelige. Her var det gode muligheter til å ta med symaskin for de som ønsket det. 

 

Askøy quiltelag ble startet 22 sept 1992 i Fromreide Eldresenter. Medlemstallet har vært 33 på det 

meste, men i dag er det rundt 20 medlemmer. Noen er også medlemmer i BQL, så der var noen 

kjente ansikter. Møtene holdes første mandag i måneden. Formann er Anne Grete Bungum. 

Askøy quiltelag er et aktivt lag. De planlegger å få i gang en "vandrequilt" (Round Robin). 
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Ufo-utfordring holder de også på med. De har arrangert en mengde quiltevaker, vanligvis 2 ganger i 

året. Den ene begynner på formiddagen og den andre på kveld (både A og B menneskene må tas 

vare på!). 

 

På hvert møte har de en demonstrasjon. Dette går på omgang 

blant medlemmene, som deler noe de kan med resten av laget. 

Denne kvelden var det Linda som skulle lære oss å sy brødkurv. 

Det var et mønster fra en blogg som ble brukt. Brødkorgen var 

enkel å sy og ble veldig fin. Noen hadde med symaskin og 

sydde selv på møtet, andre lot seg bare inspirere. 

 

Askøy er et forholdsvis lite lag, 

derfor kan det være lurt å 

samarbeide med andre lag. Det 

har de gjort ved flere 

anledninger. De har hatt 

kurssamarbeid med både Arna 

Quiltelag og med Laksevåg 

Quiltelag, noe som var veldig vellykket. 

I juni reiser de på tur – de har bl.a. vært hos Solfrid og Desirée og 

på Bømlo og Voss. 

 

De har alltid kaffe/te og noe å bite i på møtene sine. Denne kvelden 

en fikk vi en veldig god kake. 

 

For oss to fra Lappenytt ble det en hyggelig kveld. Det var en 

hyggelig stemning og vi følte oss inkludert fra vi kom. Vi ønsker 

Askøy Quiltelag lykke til videre med alle sine aktiviteter og 

kreative inspirasjon.  

                   Anne Marie Wolff og Margun Vatshelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra vis og fortell på Askøy. 
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