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Teppet er designet, håndsydd og håndquiltet av 
Anne Gro Larsen.  

Teppet måler 135 x 185 cm 
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Leder  

  
Ja, så er det to år siden jeg ble 

valgt inn i styret til BQL, og det 

har vært travle tider, med møter 

og kurs og sydugnad.   Det har 

vært både lærerikt og interessant 

og gøy å bli kjent med så mange 

av medlemmene. 

Men jeg har tatt på meg et annet 

verv som er tidkrevende og 

dersom man skal sy et teppe eller 

to, så må jeg gi avkall på noe.   

Jeg har også tatt på meg å 

brodere en bergensbunad, så 

hendene hviler ikke, tvert i mot. 

Stoff og ideer mangler man ikke, 

bare tid. 

Men når solen snur og dagene 

blir lenger, så får man mer energi 

og aktivitetslyst.    

Og på denne årstiden ser man 

fram til ferier, først til Skottland i 

påsken og så til California for å 

besøke familie (og med kart over 

quiltebutikker gjemt i kofferten.) 

Og neste år er det Vestlandstreff, 

så det er mye å glede seg til. 

Takk for meg og lykke til, til det 

nye styret. 

 

Christine Andreassen 
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Neste møte: 

 tirsdag  

14.april 2015 

kl. 19:30  

Vestlandstreffet 2016 
 

Kurskomiteen er kommet i gang og vil gjerne ha 

innspill fra medlemmene våre på kurs og kurslærere 

dere kan ønske dere til Vestlandstreffet 2016.  

 

Send forslaget ditt så snart som mulig til  

Anne Gro Larsen: annquilt@broadpark.no 
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Referat fra februarmøtet 
Bikko åpnet møtet og ga ledelsen over til Tordis Davidsen, som ledet oss gjennom årsmøtet. 

 

Etter årsmøtet var det pause, med anledning til både å strekke litt på bena og finne seg 

forfriskninger. Praten gikk rundt de ulike bordene, og stemningen var god. Da pausen var over viste 

Turid Uren en liten filmsnutt der den amerikanske astronauten (med norske aner!) Karen Nyberg, 

quiltet mens hun var på rom-tur. Det var ganske morsomt å se hvordan sytøy og diverse sysaker 

oppførte seg i verdensrommet.  

 

Styret ønsket, som tidligere, å få innspill på en del saker. De to temaene som ble tatt opp var 

medlemsverving og biblioteket. Sistnevnte er svært lite brukt, det er tungt å dra opp og ned på 

lageret og har kanskje utspilt sin rolle. Det var stemning for å legge ned biblioteket sakte men 

sikkert, og selge ut bøkene med ujevne mellomrom til det er tomt. Når det gjelder medlemsverving 

kom det inn flere gode forslag, og styret tar det med i sitt videre arbeid.  

 

Til slutt var det vis-og-fortell. Det var ikke så mange ting som ble vist frem denne gangen, men det 

tyder vel kanskje på at det er mye arbeid under veis? Bildene ligger som vanlig på nettsidene våre.  

 

Kjersti Stenhjem Lie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye styret.  

(Turid Tennebekk Hansen var ikke tilstede da bildet ble tatt) 
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Resultat fra spørreskjema om Lappenytt 
Det var gledelig mange som leverte inn skjemaet og vi har fått mange gode innspill. Alle er 

fornøyde med Lappenytt, men veldig mange føler at de ikke kan skrive noe selv 

. 

Mange ønsket seg et mønster i bladet og det er noe vi vil prøve på, om ikke hver gang. Flere ønsket 

seg også bokomtaler om nye bøker, og nyheter om produkter som vi quiltere kan ha bruk for. 

Serien om min første og siste quilt har vært populær og den vil vi fortsette med så lenge noen blir 

utfordret og noen vil skrive. Det var også stor interesse for reportasjer om reiser og butikker så her 

er det mange muligheter for de som er på tur og kan bidra med litt stoff fra andre deler av 

quilteverden. Tips fra medlemmene var det også ønske om, men da er redaksjonen avhengig av å få 

inn tips som kan benyttes.  

 

Vi vil nå sette i gang med en presentasjon av quiltebee’ene som finnes i laget. Det er mange slike 

små grupper, noen har vært lenge og noen er nyere. Det blir spennende å høre om disse klubbene. 

 

Vi i redaksjonen er glad for tilbakemeldingene vi har fått, men vi er fortsatt avhengig av at 

medlemmene kommer med bidrag.  

Hilsen Astri Ese Hole 
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«Plastpose» i stoff! 
Nå når myndighetene har bestemt at vi skal betale 

ganske mye i avgift for både papir og plastposer fra 

mars av, kom jeg på at jeg ville sy meg enkle nett i 

stoff. 

Jeg målte en plastpose fra Rema og forenklet målene 

slik at jeg kunne lage ett nett av en 50 cm stofflengde.  

Jeg har laget nett i vanlig quiltestoff og i halvlin. De i 

halvlin blir stødigere, men de i quiltestoff  tar mindre 

plass i vesken. Jeg har laget mange nett, og har ett i 

hver veske og ett liggende i bilen. De er helt enkle 

uten fór og lommer. De skal jo kun erstatte 

plastposene. 

Posen lager jeg av et stoff på 50 x 100 cm. Er stoffet 

slik at mønsteret har en retning, bretter en det dobbelt fra siden, rette mot rette, og syr sammen i 

bunnen og den ene siden. Går mønsteret i hvilken som helst retning, bretter en det i bunnen og syr 

begge sidene. Legg inn en hempe av en 10 cm lang anorakksnor i ene sidesømmen ca. 21 cm ned 

fra toppen.  Start med stoffet med retten ut og sy sidesømmene (evt. bunnen). Bruk 1/4 inch 

sømmemon. Snu så nettet over på vrangen og sy en gang til, da med litt bredere sømmemon. Dette 

kalles fransk søm, og det blir ikke sårkanter inni. 

 

Vreng tilbake til retten og skjær av 4 gang 4 cm i hjørnene i bunnen 

og sy sammen. Snu om til vrangen og sy en gang til. Da får en flat 

bunn i nettet. 

 

Skjær ett 4 gange 50 cm stykke til de to hankene. Stryk dobbelt 

vrange mot vrange. Stryk så inn kantene mot midten og sy en stikning 

ute i kanten. Del i 2 like lengder. Legg hankene inni den doble 

nedbrettekanten oppe på nettet 16 cm inn fra sidene og sy ned bretten. 

Snu hankene opp og stikk de fast øverst.  

Brett inn bunnen i nettet. Legg hankene ned på nettet. Brett så 

lengden på nettet i tre. Brett så bredden på nettet i tre. Sy på en knapp 

på nettet der hempen treffer. Dette vil få nettet til å ligge fint i vesken 

til det skal brukes. 

Måten å brette et nett på lærte jeg av Kristin i Quiltehuset for mange 

åt siden, og har brukt det i forskjellige utgaver av nett i mange år. 

 

Lykke til!  

                   Hilsen Irén A. Serigstad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdig sammenbrettet! 

Skjær ut hjørnet 4 x 4 cm 

Sy først fra rettsiden 

Hanken festes 16 cm fra kanten 
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Min første og siste quilt 

 
Jeg har alltid vært glad i håndarbeid. På skolen var håndarbeidstimene høydepunktet på timeplanen. 

I motsetning til de fleste andre, hadde jeg ikke en mor som var glad i å sy. Riktignok hadde hun 

sydd mye, men mest av nødvendighet, ikke så mye lyst. Men jeg hadde en venninne, som fikk låne 

symaskinen til moren når hun ville, så vi sydde mye på den.  

 

Da jeg gikk på husflidskolen i 75/76, så jeg lappeteknikkarbeider som noen i en annen klasse hadde 

sydd. Det var log cabin. Og da var jeg hekta. Meldte meg på kurs i Aof. Der sydde vi log cabin på 

underlag. Linjal, blyant og saks var utstyret vi brukte. 

 

Vi brukte rester, for quiltebutikker fantes ikke. Mitt første teppe, uten vatt, var et i bare kvadrater. 

Alle stoffene var mørkeblå, med mønster. Disse hadde jeg brukt lang tid på å samle. Det var ikke 

bare å gå i en butikk å kjøpe det en trengte, som i dag. 

  

I 1987 fikk jeg via en venninne høre om at et 

quiltelag skulle dannes. Vi gikk på det første 

møtet, og jeg har vært med siden. Så kom 

Quiltehuset, og jeg tok flere kurs. Mitt første var et 

"sampler quilt". Da lærte vi mange forskjellige 

teknikker i håndsøm. Husker jeg var stolt da det 

var ferdig, med tre lag og fine, tynne quiltestoff. 

  

Jeg våget meg ikke på tepper de først årene. Det 

gikk i grytelapper, brikker og løpere. Da datteren 

min skulle konfirmeres i 96, laget jeg et teppe i 

rester. Oppskriften hadde jeg sett i et blad. Det var 

mye arbeid, med mange små biter. Jeg quiltet det 

på min gode Bernina, men måtte kjøpe 

overtransportør. Det gikk bra, men jeg synes det 

var vanskelig å få til.  

  

I 1990 gikk jeg på kurs hos Anne Gro. Jeg trodde vi skulle sy et lite teppe, men det viste seg at det 

var et dobbelt sengeteppe. Jeg sydde det ferdig, og begynte å håndquilte. Men dette gikk for sent for 

meg. Jeg sydde på lukkekant, og ga det til mine foreldre som begge ble 60 år denne sommeren. 

Meningen var at når jeg var på besøk, 

skulle jeg quilte litt hver gang. Dette ble 

det selvfølgelig ikke noe av, så da de 

fylte 70, og teppet enda ikke var quiltet 

ferdig, sendte jeg det til AKD 

Quilteteknikk for quilting. 

  

Så ble det ikke flere tepper før jeg kjøpte 

longarmmaskinen i 2004. Etter det er det 

blitt mange tepper. Nå trengte jeg ikke 

grue meg til quiltingen! 
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Jeg er stadig fasinert av log cabin teknikken. Den går aldri av mote. Jeg sydde et teppe til 

dobbelseng, dette også av stoffer jeg hadde i “tølene” mine. Har samlet siden 75, så det er blitt en 

del. 

  

Jeg blir veldig inspiret av tepper jeg får inn til 

quilting. Noen ganger starter jeg med å lete etter stoff 

til mitt eget, rett etter at kunden har gått ut døren.  

  

Min siste quilt er en ufo jeg har hatt liggende i åtte 

år. Sydde et teppe til en venninnes 50 årsdag. Det ble 

så mye til overs, at det var til nesten et til. Da jeg var 

i Amsterdam for noen år siden, kjøpte jeg et stoff 

som jeg tenkte passet perfekt til bakstykke til dette 

teppet. Det var motiv med Marilyn Monroe, James 

Dean og flere kjente fjes. Og i akkurat i de rette 

fargene! 

  

Jeg har mange planer for tiden som kommer, og masse stoff, så jeg kommer alltid til å sy. Kan ikke 

huske noen gang å hatt fullstendig sytørke. 

 

Jeg utfordrer Eli Fjeld til å skrive om sin første og siste quilt. 

 

Hilsen Anne Toppe Myrdal 
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Presentasjon av nye styremedlemmer. 
 

Anne Wester 

Dette blir spennende og utfordrende! Jeg blir snart pensjonist, og tror 

jeg da vil få god tid. 

Jeg er bondejente fra Solør på Østlandet og er vokst opp med kuer, 

åker, skog og traktor. Barnearbeid var en naturlig del av dette, men 

gikk aldri på bekostning av lekser. Familien drev på sammen, og vi var 

stolte av resultatene sammen.  

Mor og bestemor var begge flinke med håndarbeid. Mor sydde til oss, 

og vi lærte mye av å observere mens hun holdt på. Dette var før de 

moderne symaskinene, så vi måtte bidra med mye av håndsømmen, 

kaste over og legge opp. Av bestemor lærte vi å strikke, hekle, brodere 

og sy hardangersøm. 

Vi var første generasjon i vår familie som kunne få utdanning. Jeg ble lærer, og traff en bergenser. 

Vi etablerte oss i Austevoll og fikk tre barn som vokste opp der. Jeg tok tidlig videreutdanning som 

spesialpedagog og har jobbet som det i alle år. For snart 15 år siden flyttet jeg til Bergen, bor alene 

og trives med det. Nå er barna voksne, og jeg har fire barnebarn mellom et og ti år. 

Quiltekarrieren min startet i Austevoll for omtrent 25 år siden. Da lagde jeg et teppe med 

sekskantblomster sydd over papir. Vi var mange damer som møttes fast. Det gjør de fremdeles i 

Austevoll, og Eva (Gjøringbø) og jeg er med av og til. Prosjekter har jeg hatt hele tiden siden, både 

håndsøm og maskinsøm. Jeg har stort sett lært av andre og brukt tid på det; vet at jeg har mye igjen 

å lære. Som quilter regner jeg meg som gammeldags. Jeg liker å finne på selv og bruker gjerne 

rester. Akkurat nå holder jeg på med å sette sammen to tepper til søstrene mine, et resteteppe og et 

som er inspirert av et teppe i en Kaffe Fassett-bok. Etter disse har jeg tenkt å sy et Amish-teppe til 

meg selv. Og etter det igjen lurer flere prosjekt, særlig et lite teppe til en gammel dukkevogn kjøpt 

på loppis i Sverige. Langt fram gleder jeg meg til å lage noe “fantastisk” av alle de blomstrete 

stoffene jeg har samlet i åresvis. 

  
 

Bjørg Beyer Riisnes 
Jeg er 48 år, gift med Trond. Vi har 2 barn, Elise, som er 17 år, og Kjetil 

som er 29 år. Han er gift med Ingvild. De venter sitt første barn i mars, 

og jeg gleder meg veldig til å bli farmor. 

 

Da jeg var liten satt jeg ofte og så på når min mor sydde, hun sydde for 

det meste klær. Jeg begynte tidlig å sy selv også, små rare duker, 

nåleputer og dukkeklær.  

 

For ca.25 år siden meldte jeg meg på et grunnkurs i 

quilting/lappeteknikk hos Friundervisningen. Vi fikk en kort innføring i 

Log Cabin, Hexagons, Sunbonnet Sue og litt til.  

 

I årene som kom ble det travelt med jobb og familie, og styreverv i idrettslaget der min datter spilte 

fotball. Ikke mye tid til å sy. For snart to år siden flyttet vi fra Sotra til Bønes. Her har jeg fått plass 

til mitt eget syrom og lysten til å sy kom virkelig tilbake. Nå syr jeg masse, tar noen kurs når det 

passer, og lærer mye fra YouTube. 

 

Jeg gleder meg til å være en del av styret i BQL, og spesielt til Vestlandstreffet vi skal arrangere i 

2016! 
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HJERTER – TEMA MED VARIASJONER – DEL 3 

v/Signe Haugen 

 

Denne gangen skal vi gjøre en ny endring på den nederste delen av basishjertet. Vi 

skal lage den som en likesidet trekant det vil si at alle sidene på trekanten er like 

store, og vinklene er 60°. Da blir høyden på trekanten mindre enn sidekantene, ca 

0,87x sidekanten. 

 

Her er de to variantene som er brukt i min quilt, som du ser er øverste halvdel en av 

de som er beskrevet i del 1. Du kan gjerne bruke en av de andre, ditt valg. Dette er 

blokken i øverste venstre hjørne, og midt på høyre side. 

 

  Hvis du har en linjal til å lage 

likesidete trekanter med, så bruker du 

den, ellers er det lettest å sy en slik på 

papir. Du gjør det lett slik med passer 

og linjal og matpapir: Du tegner først 

en strek med valgt lengde: 4 in (6 in). 

Bruk passeren til å lage en trekant ved 

å slå buer med samme lengde fra begge 

endepunktene av linjen. Dette er en 

likesidet trekant. Tegn en firkant rundt 

trekanten så den ser ut som nederste del 

av hjertene over. Ha litt sømmonn rundt. Legg hjertestoffet over den store trekanten 

på papiret, legg passende biter av bakgrunnstoffet på rett mot rett og sy langs 

strekene. Brett ut og stryk. Renskjær til passende størrelse før sammensying med 

overdelen. 

 

På den siste blokken har jeg laget likesidete trekanter både oppe 

og nede.  Den nederste er 4 in (6 in) bred, de to små er 2 in (3 in) 

brede. For å få passelig høyde på hjertet har jeg sydd inn en 

strimmel på ca  0,75 in (1 ¼ in) bredde, dette gir hjertet omtrent 

samme høyde som blokkene i del 2: dvs 6 in (9 in). Denne 

blokken står i nederste høyre hjørne.  

 

De rektangulære blokkene som beskrives i del 2 og 3, vil ikke 

alltid ende opp i helt korrekt størrelse. Særlig høyden kan bli litt 

irregulær, men dette kompenseres lett ved sammensyingen da vi 

bruker litt forskjellig bredde på strimlene mellom dem. 
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Jeg går på kurs hjemme . . . . . . . . .  

 
Ja, det er faktisk riktig. For Bente Malm har satt i gang 

Online-kurs og da kan jeg sitte hjemme og delta på 

kurset. Jeg kan til og med sy når jeg vil.  

 

Kurskompendiet blir sendt på e-post og leksjonene kan 

lastes ned og lagres på min egen datamaskin. Da kan 

jeg ta frem leksjonen når jeg vil. Jeg slipper å tenke på 

at dagen ikke passer eller si at jeg skal på kurs så jeg 

kan ikke komme andre steder. 

 

Bente har også opprettet en lukket Facebook-gruppe for 

deltakerne på kurset. Veldig kjekt for de som er på 

Facebook for her kan vi gå inn og spørre om det er noe 

vi stusser på eller legge inn bilder og si hvor langt vi er 

kommet. Det er for så vidt ikke noe tidspress, men det 

er selvsagt ikke noe i veien for å gjøre seg ferdig 

samtidig med leksjonene som blir lagt ut. 

 

Bente har kurs i vesker (som jeg går på), i småsaker til 

sydamen, strikkepinneetui og ikke minst et nybegynner 

kurs. Dette er vel verdt å vurdere om du har lyst å gå på 

kurs, men ikke har noen dager ledig. Kursavgiften er fra kr 250,- til kr 350,- (dette kan sikkert bli 

endret). Minuset er selvsagt at du får ikke det sosiale aspektet ved det å gå på kurs sammen med 

andre likesinnede. 

 

Hjemmeside: http://www.bentemalmquilte-design.com/ 

 

Hilsen Astri Ese Hole 
  

(Bildene er brukt med tillatelse fra Bente Malm) 

http://www.bentemalmquilte-design.com/
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Sykurs på jobben 
For tredje gang i historien har jeg hatt sykurs for elever på jobben. Første gang sydde de pennal, i 

fjor sydde de iPad-trekk. I år landet vi ned på trekk til mac’en. Altså noe de alle hadde bruk for.  

 

Jeg hadde ansvaret for sykurset, som de tidligere årene. Fra å være 2 elever det første året og 5 

elever i fjor, var det i år 9 elever. Det må man jo si seg fornøyd med! De to elevene fra det første 

kurset har vært med alle tre årene, og synes det er leit at de ikke får være med til neste år. Da er de 

jo ferdig på videregående. Men de har fått en mestringsopplevelse som forhåpentlig inspirerer til 

enda mer søm.  

 

Jeg hadde noen enkle prinsipper når det gjaldt disse kursene:  

1. De måtte få sy noe de hadde bruk for. 

2. De måtte sy noe det gikk greit å bli helt ferdig med i løpet av 6 klokketimer. 

3. De måtte få sy med stoffer de likte.  

 

Jeg tok med et ganske stort utvalg av stoffer hjemmefra som de fikk velge og vrake blant. Noen 

hadde med stoff selv, men de fleste plukket av mine stoffer. Stemningen var god og de gikk i gang 

så fort vi hadde gjennomgått fremgangsmåten. Noen trengte en del hjelp underveis, mens andre var 

mer selvgående.  Alle ble ferdig i god tid, og de fikk sydd både lukkekant og knapp på, så trekket 

var klart til bruk da de gikk hjem. Jeg hadde tatt med noen quilteblader og –bøker, så noen av dem 

bladde en del i dem og så flere ting de gjerne ville sy. Kjekt med litt inspirasjon! 

 

Elevene kunne gå hjem kvart på tre, men klokken fire gikk de tre siste. Og jeg måtte sende følgende 

melding: ”Blir litt forsinket. Elevene vil ikke gå hjem”. Det er ikke ofte jeg må sende slike 

meldinger hjem .  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
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