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Leder   
Nå er vi ferdig med årets første 

måned, og den var mørk og trist. 

Først slo orkanen ”Nina” til. 

Mange fikk ødelagte hus, trær 

veltet som resulterte i at mange 

mistet strøm og forbindelse med 

omverden. I tillegg kom frosten 

på besøk noen dager. 

 Frankrike og Belgia ble angrepet 

av terrorister. Det brakte minner 

fra da vi bodde i Venezuela. 

Klokken 09 en morgen fikk jeg 

telefon fra en av mine golf-

venninner. ”Ser du på tv?” Det 

gjorde ikke jeg, for tv-titting var/ 

er noe jeg bare gjorde/gjør på 

kveldstid. Hun ba meg slå på 

fortere en kvikt. Jeg ropte til 

hushjelpen vår Martha at hun 

måtte slå på tv’en. Jeg kom ned i 

stua akkurat til å se det andre 

flyet krasje inn i Twin Towers i 

New York. Det ble ikke så mye 

gjort den dagen. Men resultatet 

av denne katastrofen, ble at 

hundrevis av quiltere bearbeidet 

grusomhetene med å lage quilter. 

Også jeg ble inspirert til å lage en 

quilt, men min er fremdeles på 

planleggings stadiet.  Men det er 

aldri for sent…… 

 Kanskje er det nå ”quiltere” 

rundt omkring som er i gang med 

kreasjoner for å vise at de bryr 

seg om hva som skjedde 

januar??? 

Quilting er en uttrykksform.  En 

sommer skulle vi besøke venner 

og slekt i Vest-Tyskland og 

Nederland. Min mann insisterte 

på at vi skulle reise via Øst-

Tyskland til Berlin og videre til 

Munchen med bil. Dette ble en 

vekker for jentene våre som så 

bevæpnede soldater overalt, og 

hvor lite som var til salgs i 

butikkene i Neubrandenburg.  

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i mars er  
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Neste møte: 

 tirsdag  

3. mars 2015 
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OBS datoen!!! 

I Vest-Berlin besøkte vi 

Muren. Like ved den satt en 

amerikansk dame og 

applikerte gode ting med 

demokratiet, og hennes 

oppfatning av hva som 

skjedde på andre siden av 

Muren. Hun uttalte seg 

høylytt også. Dessverre kom 

politiet og ba henne flytte 

seg, og forsamlingen av folk 

ble bedt om å gå vekk. Opp 

gjennom tiden har kvinner 

og menn vist hva de synes 

om tingenes tilstand ved å 

lage kunstverk. Vi må 

fortsett med det. 

Solen har snudd. Min mann 

kom inn og sa at nå var det 

museører på buskene i 

oppkjørselen. Bjørken på 

Bildøyfjellet har fått den dyp 

burgunder røde fargen som 

signaliserer at våren er ikke 

langt unna. 

Anne Gro Larsen 
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Referat fra januarmøtet. 

Bikko ledet møtet med fast hånd som vanlig. Hun ga ordet til Anita Henriksen som hadde fått i 

oppdrag om å snakke om nål og tråd. Som sønnen til Anita så enkelt kommenterte det: " det er vel 

bare å finne en nål og tre i tråden". Men det ble til fulle vist av Anita at en tråd er ikke bare en tråd 

og det finnes en mengde nåler. Anita fortalte om vanlig sytråd, både til maskinsøm og håndsøm, 

hun gikk så videre og fortalte om applikasjonstråd og quiltetråd både til maskin og som håndsøm. 

Så kom alt om nåler og her var det også mye nyttig lærdom, både med symaskinnåler til forskjellig 

bruk. Husk å bytte nål etter 4 – 5 timers bruk. Hvem er det som gjør det? Vi må jo bruke nålen til 

den knekker eller blir ødelagt! Så var det alle nålene til håndsømsprosjektene våre. Heller ikke her 

var det en enkelt nål som skulle brukes. En virkelig lur nål er den som har hull øverst oppe slik at 

man bare kan ”kneppe” tråden inn i nåløyet. Veldig genial til bruk der en har korte trådender og 

ikke får til å tre i nålen. 

Undertegnede delte ut spørreskjema og ba medlemmene svare på noen spørsmål om Lappenytt. 

Mange skjema ble returnert og vi fikk inn en del gode ideer. Nå gjelder det bare å følge opp dette. 

Etter pausen var det vis og fortell og her var det som vanlig mange flotte arbeider. 

 

Astri Ese Hole 
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Min første og siste quilt 

Jeg må innrømme at jeg alltid har tenkt på min første quilt 

med et lite: ”Det er jammen godt at øvelse gjør mester”… 

Det var en gang på slutten av 80-tallet at en venninne hadde 

et lite kurs for meg og et par 

andre. Jeg husker fortsatt 

hvor sjokkert jeg var over at 

det skulle være vatt inni 

løperen. Makan! Det skulle 

vi bli to om – og løperen ble 

montert uten vatt (og med 

den vatten som var 

tilgjengelig på den tiden var 

det kanskje like greit, 

hehe…). Løperen var rosa 

og hvit, og i log cabin. Den 

ble presang til min bestemors 80-årsdag. Da hun døde fikk jeg den 

tilbake. Så er det jo et definisjonsspørsmål om det er en quilt når den ikke er vattert, men det får gå 

for denne gang. Det var mitt første lappearbeid. Min første quilt med vatt er jeg litt usikker på. Jeg 

tror det var et lite veggteppe i hvitt og pastell med hjerter, til min mor. Heller ikke det er et produkt 

jeg er særlig stolt av, men det representerer min spede quiltebegynnelse. Svært få er eksperter sånn 

helt med en gang… Og det er godt å se at det har vært en 

utvikling! 

Jeg sydde litt det neste ti-året, 

men noen ivrig quilter kan jeg 

ikke påstå at jeg var. Så meldte 

jeg meg inn i BQL (i 1999, tror 

jeg..) og tok mitt første kurs. 

Det ble mange kurs etter hvert, 

og jeg var rett og slett ”hekta”. 

Jeg aner ikke hvor mange 

slumretepper jeg har sydd i 

løpet av de siste 15 årene, men 

det er ikke få! Av en eller 

annen grunn har det blitt mitt 

”varemerke” når noen har rund 

dag, eller ”fordi de fortjener 

det”… Så også min aller siste quilt. Den var en 50-årsdagspresang 

til en som absolutt fortjener det, og som fortjener en oppmuntring 

(to fluer i én smekk!). Det er sydd av en jelly-roll + et stoff som 

både er lukkekant og kontraststoff på tvers. Mottaker ble veldig glad for teppet.  

Det har også blitt mange andre ting: spisebrikker, løpere, vesker, toalettvesker, pennal og 

sminkepunger. Det er det som er så fantastisk med hobbyen vår: Det er alltid noe nytt eller ”noe 

annet” man kan sy. De siste par årene har jeg også sydd litt ”over papir”. Her regner jeg meg for 

novise, men har gått i gang med et slumreteppe (!) i double wedding ring. Jeg håper både jeg og 

dere får se det ferdig. Det går ikke akkurat fort fremover… Jeg syr stort sett på det når jeg er på 

reise. Da nyter jeg det langsomme arbeidet.  

 

Stafettpinnen gir jeg nå videre til Anne Toppe Myrdal.  

 

Quiltehilsen Kjersti Stenhjem Lie  
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"Let it go!" quilten! 

 
Hvem av oss har ikke dette siste året hørt refrenget "Let it go! 

Let it go!" 

 

Jeg hørte det først da jeg kjørte Olivia i barnehagen, og hun satt 

i barnesetet sitt og sang av full hals. Langt senere skjønte jeg at 

det var en av sangene fra filmen «Frost» om prinsessene Anna 

og Elsa, og som nesten alle små jenter i Norge og resten av 

verden bare elsker!! 

 

Olivia har vært så fiksert på Anna og Elsa, at da jeg tilfeldig så 

stoffer med motiver fra filmen, måtte jeg bare kjøpe dem. Det 

var i en katalog fra Keepsake Quilting at jeg så stoffene, og 

bestilte omgående midtpanelet og et mønstret stoff til ramme.  

 

Stor var min skuffelse da jeg kort tid etter mottok ramme-stoffet 

men ikke midtpanelet. Jeg prøvde å bestille det igjen, men fikk 

bare beskjed om at ordren var annullert uten videre forklaring. I 

min forargelse tok jeg kontakt med "sjefen" hos Keepsake 

Quilting og fikk forklaringen at de ikke hadde lov å eksportere 

det?? Heldigvis så jeg det samme panelet hos Stitchin’ Heaven, 

til halv pris av det KQ skulle ha, og der var det ingen problemer 

med å kjøpe det. Dessverre hadde denne prosessen tatt noe tid, 

så det ble ingen quilt til jul! Midt i januar var den derimot 

ferdig, og gleden var stor hos mottakeren.   

 

 Turid M. Uren 

 

 

 

 

 

 
 

  Først sydde jeg rammer 

rundt midtfeltet og 

quiltet, og til slutt ble den 

ytre rammen sydd på og 

quiltet.  

Applikerte snøkrystaller i 

to motstående hjørner for 

å få rutene til å stemme! 
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HJERTER – TEMA MED VARIASJONER – DEL 2 

 

Først vil jeg vise dere skissene som hører til forrige innlegg, de kan kanskje klargjøre 

noen spørsmål. 

 

 

 
 Pkt. 4    pkt. 2 og 3       pkt. 1    et alternativ 

 

 

Her kommer de papirsydde alternativene: 

 

 

 
 

 

 

 

SÅ GÅR VI VIDERE: 

 

I del 2 skal vi forlenge den underste halvdelen av blokkene, mens vi beholder en av 

de øverste. Underdelen skal bli DOBBELT så høy, altså 4 in (6 in). . Hele blokken 

blir da 4 x 6 in (6 x 9 in). Quilten min inneholder 3 slike blokker.   

 

 
   1  Nederst til v.        2 rett over forrige        3 øverst til h.            4  et alternativ 
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Dette dobbelhøye elementet går under mange navn, og kan lages på flere måter. Det 

finnes en linjal som heter «Lazy Angle», den er god å bruke. 

 En annen forfatter kaller den en «birangle» og det finnes en linjal med dette navnet 

også. Storm-at-Sea-blokker inneholder også slike elementer, det finnes visstnok 

linjaler med dette navnet også. Har du ingen av disse, kan du lage en mal på tynn 

kartong, slik gjør du det:  

 

Tegn en trekant med en rett vinkel, der den lange kateten er dobbelt så lang som den 

korte (ferdige mål, altså 2 x4 in (3 x 6 in)). 4 slike danner underdelen på de høye 

blokkene, se skissene. Tegn opp sømmonn med ønsket bredde utenfor alle disse 

strekene, og klipp ut langs de ytterste.  

 

Klipp/skjær ut etter denne malen, både i bunnstoff og hjertestoff. Hvis du legger 

stoffbiten dobbel, rett-mot-rett, får du lett 2 speilvendte biter, det trenger du. Sy 

sammen bunn- og hjertebiter, og sy disse bitene sammen. 

 

NB!  Jeg bruker rutepapir, da får jeg lett rette vinkler, men passer og linjal gjør også 

jobben. Lim evt. rutepapir på tynn kartong eller annet passende materiale, da holder 

malen seg bedre. 

 

Toppen av hjertene lager du etter beskrivelsen i forrige artikkel. 

 

På blokk 3 og 4, er det laget en slik «birangle» på den øverste halvdelen også, da får 

de øverste elementene en ekstra søm. 

 
Signe Haugen 
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Tepper til glede – nå er vi i gang med ”sam-syingen” 

 
Hver første  tirsdag  i måneden møtes vi til ”samsying” hos Tonje Brodering, Hamreveien 10 på 

Kalandseid –eller Lappeloftet som vi liker å kalle stedet.   

Vi syr og koser oss fra kl 11.30 til kl 15.00.  

 

På ”januarsyingen” var det 9 ivrige damer som fant 

mange fine stoffer i alle eskene og som produserte 

mange flotte tepper som vil bli ferdige neste gang vi 

møtes i februar. 

Å sy Tepper til Glede er en fantastisk mulighet til å gi 

en ”hjelpende hånd” til alvorlig og langtidssyke barn 

på barneklinikken på Haukeland Sykehus.  

Tilbakmeldinger fra ansatte og foreldre viser at 

teppene barna får gir riktig glede.  

” Sam-sying” videre i vår:  

3. februar,  3. mars og 7.april. 

 

Samtidig oppfordrer vi til sying av tepper utenom disse oppsatte dagene. 

 

Ragna Langlo  
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Karen Nyberg -  

Astronaut og quilter! 
 

Da jeg i 2013 var innom den store 

quiltefestivalen i Houston, TX, fikk jeg ganske 

raskt øye på en stor plakat som fortalte om 

Karen Nyberg som jobbet oppe i den 

internasjonal romstasjonen og samtidig sydde 

hun lapper sammen til en stjerneblokk. 

Plakaten inviterte quiltere til å lage 

stjerneblokker, sende dem til festivalen, og så 

ville de bli sydd sammen med Karens blokk til store quilter som ville bli vist frem på 

quiltefestivalen i 2014, altså nå i høst. 

 

Etternavnet (Nyberg) gjorde meg nysgjerrig, for jeg tenkte at hun i alle fall måtte stamme fra et av 

de skandinaviske landene! Jeg gikk i gang og søkte på nettet, og ved hjelp av en bekjent som jobber 

på NASA fikk jeg tips om hvor jeg skulle søke. Fant ut at Karens norske tippoldeforeldre, Matt og 

Charlotte Olava Nyberg, hadde fått seg en farm (homesteading) i Vining, Minnesota i 1878. Vining 

er fremdeles Karens hjemby. Det står masse interessant om henne bl.a. på denne linken som er lagt 

ut av NASA: http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/nyberg-kl.html 

 

Jeg tente på ideen om å sy en stjerneblokk, og fikk med meg litt info hjem, om blokken man skulle 

lage. Det sto en del om størrelsen og ferdigstillelsen. Blokken skulle måle 9,5 x 9,5 inch, slik at den 

ble 9 x 9 inch når montert sammen med de andre. Det skulle bare være en enkel blokk, uten vatt og 

bakstykke. På fremsiden skulle man skrive eget navn og landet man var fra. Nedenfor er det ferdige 

resultatet av min blokk. Den ble sendt inn i god tid før 1. august 2014 som var deadline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg brukte trekanter i to størrelser fra «Tryll med 

Trekanter», de er mine trofaste følgesvenner! 

 

http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/nyberg-kl.html
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Jeg ble ganske fascinert av Karen Nyberg, og ville finne ut litt mer om henne, bl.a. hvordan hun 

kunne sy i vektløse omgivelser! Igjen brukte jeg internett og søkte litt omkring og da dukket det noe 

spennende opp på YouTube, som dere kan se på denne adressen: 

https://www.youtube.com/watch?v=N0c1CijmH7o 

 

Her viser hun hvordan hun må "lime" alt fast med borrelås, og bruke magneter mot en metallplate 

for at ikke alt skal fly fritt omkring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kom inn over 2 200 stjerneblokker fra quiltere i alle 

verdenshjørner. Disse ble montert sammen til 28 store quilter. Jeg 

har lest noen klager på at ikke alle finner igjen sin blokk, men det 

ble opplyst at noen få blokker hadde feile mål og noen var allerede 

quiltet og kunne derfor ikke monteres inn i teppene. Alle blokkene 

er derimot katalogisert. Den siste oppdateringen jeg har funnet er 

ca. to måneder gammel, og da ble det opplyst at det ikke var 

bestemt hva som skulle skje med quiltene. 

 Er lei for at jeg ikke var der i år, det hadde vært flott å se! Karen 

var selv til stede og presenterte quiltene og svarte på spørsmål, og 

jeg har hatt kontakt med en norsk quilter som var så heldig å treffe 

henne i år og hun sa at hun var en veldig hyggelig dame! 

Ganske vanskelig å få 

stoffene sammen når de 

bare vil flyte bort hele 

tiden. Hun sier at hun ikke 

kan bruke knappe- nåler, 

for tenk hvis de begynner å 

sveve rundt i luften!  

 

Den ferdige blokken hennes 

har en ganske merkelig 

design men er derfor lett å 

kjenne igjen! 

https://www.youtube.com/watch?v=N0c1CijmH7o
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Likevel synes jeg at jeg var heldig med blokken min, for av alle teppene den kunne blitt plassert 

i, så kom den altså med på quilten der Karens blokk er i midten! Dermed er den blitt fotografert i 

mange forskjellige anledninger, og jeg har stadig sett denne quilten på nettet. Det var litt 

morsomt første gang jeg så denne quilten, som den første som det ble lagt ut bilde av, for der så 

jeg min egen blokk klart og tydelig. En artig utfordring å være med på!  

       Turid M. Uren 

 

Karen sin blokk 

Min blokk 
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