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Teppet er laget av Randi Olsen. Det er håndsydd med 
broderi, applikasjon og papirsøm. Det er quiltet av Anne 
i Quiltestallen. Teppet måler 72 x 72 inch. 

 

Styret ønsker alle medlemmene  
en riktig god sommer! 
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Til salgs! 

 

Quiltebord Quiltesystem Little 

Gracie ll til salgs. Bordet er satt 

sammen, men aldri brukt. 

Selges til halv pris kr.4500. 

Bruksanvisning og kvittering 

medfølger. 

Kjøpt hos Tonje Brodering. 

Kontakt: Marith K. Grindeland mob 976 11 064 
 

Leder  
Endelig er juni her, med håp om 

litt mer varme enn vi hadde i 

mai. Jeg synes vi fortjener en 

varm og god sommer etter en 

lang høst og vinter. Jeg er selv en 

«sommerperson» og ser frem til å 

lade batteriene i solen. 

 I sommermånedene vil de fleste 

av oss ut i solen, og det blir 

mindre tid ved symaskinen, men 

det er jo fullt mulig å ta med seg 

litt håndarbeid ut i hagen eller på 

terrassen. 

I juni har vi også levering av 

«Tepper til glede», og jeg vet at 

det allerede er kommet inn veldig 

mange flotte tepper. 

Lørdag 20.juni er det «Quilt in 

public»-dag, mer informasjon 

finner dere på 

http://www.nqf.no/quip/norge/.  

Det hadde vært kjekt å få til et 

lite arrangement her i Bergen 

også, noen som har lyst å bli 

med? 

 

Mange av oss har alltid 

quiltingen i tankene selv om vi er 

på ferie. Vi finner veien til 

utstillinger, quiltefestivaler og 

butikker. Ta gjerne bilder som du 

kan dele med oss til høsten, det 

er alltid inspirerende. 

 

Jeg vil ønske alle en riktig god 

sommer! 

 

Bjørg Beyer Riisnes 
 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i september er  

 

25. august 2015 

 
 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

bikko@frisurf.no 

 

Nestleder/materialforvalter  
Bjørg Beyer Riisnes tlf. 99467748 

bjorg.beyer.riisnes@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Turid Tennebekk Hansen tlf 93418273 

turitenn@online.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Kjøkken/Innkjøpsansvarlig 

Anne Gro Larsen tlf 99394377 

annquilt@broadpark.no 

 

Styremedlem 

Anne Wester tlf 92048941 

anne.wester@outlook.com 

 

Representant Lappenytt 

Randi Hopland tlf 97080875 

randihopland@hotmail.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 

Randi Hopland tlf 97080875 

randihopland@hotmail.com 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

Neste møte: 

 Tirsdag  

8. september 2015 

kl. 19:30  

Ikke glem oss  

i sommer! 
  

Besøker du en quilte- 

utstilling, quiltebutikk 

eller opplever noe quilte-

relatert i sommer, har vi i 

redaksjonen lyst til å få 

din historie slik at vi kan 

skrive om det! 

http://www.nqf.no/quip/norge/
mailto:bikko@frisurf.no
mailto:bjorg.beyer.riisnes@gmail.com
mailto:turitenn@online.no
mailto:ella.moenilssen@gmail.com
mailto:mgrundseth@gmail.com
mailto:anne.wester@outlook.com
mailto:alfhild.kippersund@gmail.com
mailto:abehole@online.no
mailto:ma-vats@online.no
mailto:amwolff@start.no
mailto:tmuren@online.no
mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
mailto:irser@frisurf.no
mailto:alfhild.kippersund@gmail.com
mailto:tmuren@online.no
http://www.bql.no/
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Referat fra mai-møtet 
 

Denne dagen var det Anne-Kari Vassdal som hadde foredrag. Hun snakket om ulike vatt-typer og 

linjaler. Det er utrolig mye å velge blant, både av vatt og av linjaler. Kvaliteten på vatt er blitt 

veldig mye bedre enn den var tidligere, og det meste er av god kvalitet. Anne-Kari sa litt om 

bruksområder, pris, fordeler og ulemper ved de ulike vatt-typene. Deretter snakket hun om en del 

ulike linjaler. Det er utrolig hvor mye man kan lage ved å bruke én linjal… Et tips som var verd å 

merke seg: Dersom du glemmer hvordan linjalen skulle/ kunne brukes så kan du google navnet (står 

på linjalen), og så får du opp både beskrivelser og you-tube-klipp. Smart  

 

Bikko hadde vært i Praha og viste bilder fra 

International Prague Patchwork Meeting. Det var 

mange fine bilder av mange fine quilter! 

 

Det ble også informert om Desireés ”Søster til 

søster”-prosjekt (se Desireés lappeteknikk). Kort 

sagt handler det om å levere toalettmapper med 

innhold til krisesentre. Margun Vatshelle meldte 

seg som kontaktperson for innsamling og 

informasjon.  

 

Det ble også informert om 

www.daysforgirls.org. Det handler om å sy bind 

til jenter rundt om i verden, slik at de ikke må 

være hjemme fra skolen fordi de ikke har bind.  

 

Turid Uren holder god styr på nettsidene våre. Nå vil hun rydde, slik at de eldste bildene (fra vis-

og-fortell) blir slettet. Husk å laste dem ned til egen PC hvis du vil ta vare på dem for egen del!  

 

Vis-og-fortell inneholdt som vanlig mye ulikt. Det er veldig kjekt å se hva andre lager, det er til 

inspirasjon for alle.   

 

NB: Husk navnelapp!  

 

Kjersti Stenhjem Lie   
 

  

HUSK PÅ ! 

http://www.daysforgirls.org/
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Cornelian Quiltebee 

 
Etter kurset med Helen Stubbings i regi av Bergen Quiltelag i 2013 bestemte vi oss for å sy dette 

teppet. Vi møtes ca en gang i måneden hos Liv Gunvor Nesse. Disse er med: Solfrid Vorland, 

Randi Olsen, Laila Vikane, Karen Sommersten, Astrid Absalonsen, Siw Unni Kleppe og meg 

(Solfrid S. Strandtun). Nå er det 4 stk som er ferdig med teppet, 3 stk som er kommet litt ulikt i 

prosjektet og 1 som ikke syr teppet. Vi koser oss og har det veldig kjekt i lag. 

 

Mvh Solfrid Skoge Strandtun 
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Min første og siste quilt. 

 
I det siste har jeg tenkt litt på hvordan jeg begynte å interessere meg 

for quilting. Jeg lærte å sy av min mor, men hun syr for det meste 

klær. Mest sannsynlig har jeg sett noe i stoffbutikkene jeg var 

innom, og fått lyst å prøve. 

Det er godt over 20 år siden jeg sydde min første quilt, noe av det 

første jeg laget var et babyteppe til min kusine sin sønn. Dette teppet 

gikk på «rundgang» i familien til det var helt utslitt, og jeg har 

dessverre ikke noe bilde av det. 

Mitt første store teppe er hånd- 

sydde hexagons, sydd på bak- 

grunn med maskin, ingen vatt inni, litt skeivt, men likevel mye 

brukt. 

Jeg sydde også en liten løper som jeg fant igjen da vi flyttet for 

2 år siden. Den var ikke pen, så jeg sprettet den opp igjen, og 

sydde den sammen på nytt. Er godt fornøyd med resultatet. 

Jeg fortsatte å sy litt uten å få noen opplæring, jeg prøvde meg 

frem, ikke alltid like fornøyd med resultatet. Men min datter 

fikk vognteppe da hun ble født i 1997. En gang tenkte jeg at 

store remser går fort å sy sammen hvis du vil lage et stort teppe 

uten å bruke for mye tid. Ser kanskje greit ut på avstand… 

 

Det lå en liten quiltebutikk på hjørnet av Jonsvollsgaten, 

der kjøpte jeg et mønster, håndskrevet, og sydde en 

adventsduk. Jeg var veldig fornøyd den gangen, ikke fullt 

så fornøyd nå. 

For ca. 1,5 år siden begynte jeg å sy litt mer igjen. Jeg 

gikk i butikker for å få litt inspirasjon, så på videoer på 

YouTube, og begynte etter hvert å gå på sykafe hos 

Tonje i Hamreveien.  Jeg prøvde meg frem, fikk gode råd 

fra andre, meldte meg på kurs og resultatene ble litt 

bedre.   

Jeg pyntet litt til jul på kjøkkenet. Prøvde meg på noen 

babytepper som jeg quiltet selv.  

Noen til mitt lille barnebarn, og noen 

til «Tepper til glede». 

Jeg laget mitt første store teppe med 

vatt inni, fikk det quiltet i Stallen hos 

Anne.  

Og måtte selvfølgelig lage en pute og 

en løper av restene. 

 

 

 

 

Jeg vil utfordre Turid Tennebekk Hansen til å fortelle om sin første og siste quilt.       

  

Bjørg Beyer Riisnes 
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SAMMENSYING AV HELE HJERTE-QUILTEN. 
 

Kutt strimler av bakgrunnstoffet med 1,5 in (2,5 in) bredde og sy på langs alle sidene på 

midtblokken. Press. Legg kantblokkene rundt midten i den sammmensetningen du ønsker, de 4 

kvadratiske skal være over og under midtblokken, de rektangulære på sidene. Vi starter 

sammensyingen over og under. Du skal ha 3 strimler, en mellom kantblokkene og en på hver 

ytterside, de bør være like brede, det blir penest. Eventuelt kan den midterste strimmelen være 

bredere enn de to andre, men da bør det gjøres likt over og under (symmetri!) Mål ut hvor mye 

bredde du mangler og regn ut hvor brede de må være. Husk å regne inn sømmonn! 

 

 
Sy sammen slik. Sjekk at det passer i bredden med midtblokken, og sy disse to panelene fast til 

midten over og under. Press. På sidekantene har du 3 rektangulære blokker, og det trengs bare 2 

strimler mellom for å få panelet til å passe i høyden. Tilpass bredden på strimlene, sy sammen, og 

sy disse panelene på plass langs sidekantene. Press. Til slutt har jeg sydd en kantstrimmel på 3,5 in 

(4,5in) rundt alle sider. Press godt. Du er nå ferdig med toppen og klar til å quilte. Hvis bakgrunnen 

quiltes ganske tett, vil hjertene fremheves fint, men du må quilte noe inni hjertene også. Renskjær 

så kanten blir passe bred og jevn og sy lukkekant til slutt. 

 

Signe Haugen 
 
 

På tur til Kypros og Tyrkia! 
I mars var jeg på tur til Kypros og Tyrkia. Jeg lette ikke etter 

quiltebutikker, men når vi går litt rundt i byer og kikker, kom jeg over 

denne knappebutikken i Nicosia på Kypros. Vi var og en tur inne i den 

tyrkiske delen av Nicosia og besøkte noen moskeer. Her var det mange fine 

lappemotiver i gulvene. I Istanbul kom jeg forbi et vindu med bl.a. en 

uglesekk.  Astri Ese Hole 
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Days for Girls 

 

Denne veldighetsor 

ganisasjonen ble opprettet i 2008 av Celeste Mergens. Hun oppdaget på en av sine reiser at jenter i 

utviklingsland taper mye skolegang fordi de ikke har råd til å kjøpe menstruasjonsbind, og dette 

igjen resulterer i at de må holde seg hjemme flere dager pr. måned. 

En annen viktig grunn til at jenter får disse hjelpemidlene er at de kan være utsatt for voldtekt når 

de er hjemme alene. 

 

Tromsø quiltelag har engasjert seg i dette veldedighetsarbeidet. Nå sys det poser med innhold (bind, 

bindholdere, vaskeklut, såpe, ziplock plastpose og truser) som leveres via organisasjonen til jenter i 

75 land. 

Det er ganske strenge regler vi må forholde oss til når vi syr. Bla. må det ikke være dyr, 

mennesker eller religiøse trykk på stoffene vi syr. Det brukes også en helt spesiell Ziplock 

plastpose, dette fordi at det har vist seg at det er dette merket som er mest holdbart, og jentene 

bruker de over lang tid. 

 

En pose koster ca 200 til 300 kr å produsere. Dette er en liten kostnad når en vet at en pose med 

innhold gir en jente opp til 6 måneds ekstra skoletid i de tre år posen varer. Om du ønsker å gi et 

bidrag til produksjon av posene er konto for Days for Girls: 

Tromsø: 1503.56.38897  

I Tromsø Quiltelag har de tatt utfordringen og syr så mange sett de klarer. Det kan leses mer om 

Days for Girls her: 

 

www.daysforgirls.org 

 

Kontaktpersonen i Tromsø er Aud Nora Hansen, 

som også er Norges-kontakt. Alt arbeid må gå 

gjennom henne.  

 

Henvendelse kan også gjøres til Tromsø Quiltelag 

på mail:  

 

tromso.quiltelag@gmail.com 

 

 

Bildet er fra Tromsø Quiltelag sin dugnad 18. april i 

år, og viser de åttekantete bindene. De har nylig fått 

ny informasjon fra Days for Girls om at bindene må 

syes med overlock og forsterkes med maskinsøm for 

å bedre kvaliteten og levetiden. 

 

Det ligger nytt mønster på bloggen deres: 

 http://tromsoquiltelag.blogspot.no/  
 

 

 

 

Ella Moe-Nilssen 
  

http://www.daysforgirls.org/
http://tromsoquiltelag.blogspot.no/
http://3.bp.blogspot.com/-CsKMyBjXzKo/VTKYQKsSpnI/AAAAAAAADrc/7cv2_lb-ASs/s1600/IMG_4631.jpg
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Barbaras siste teppegave. 
 

Barbara Rastad har alltid hatt et godt giverhjerte. Hun 

har gledet utrolig mange med quiltetepper gjennom 

mange år. Jeg vil fortelle litt om historien bak de to siste 

teppene hun ga bort. 

Det sto en artikkel i BT om en ung jente fra Somalia 

som ble innlagt på Haukeland sykehus. Hun hadde en 

stor medfødt skade i ryggen og var kommet hit for å få 

rettet opp denne skaden. Familien hadde flyktet fra 

Somalia til Jemen. Der er familien hennes fortsatt, 

bortsett fra en eldre søster, Shukriya, som kom hit 

sammen med henne slik at hun skulle slippe å være her 

alene. Det arbeides med å få familien deres hit. 

Så gikk det en lang stund før det på nytt sto i avisen om 

denne jenten. Hun heter Zahra, og var kommet ut av 

sykehuset etter langvarig og smertefull behandling. Hun 

var nå blitt med i Fargespill der hun er med og både 

synger og danser litt.  

 

Denne historien grep Barbara så sterkt at hun ville glede 

denne jenten med et quilteteppe. Hun hadde et stoff med 

afrikanske dansere på. Dette brukte hun i kombinasjon 

med andre stoffer. Som vi vet er Barbara svært 

synshemmet, og måtte ha en del hjelp for å få dette 

teppet i stand. Til sist var det kun lukkekanten som sto 

igjen, og den hjalp jeg henne med. 

   

Så fikk jeg en telefon fra Barbara. Hun hadde så lyst til å 

gi et teppe til søsteren til Zahra også, men hadde innsett 

at flere tepper klarte hun ikke å sy, synet var blitt for 

dårlig. Jeg tilbød meg å sy teppet og Barbara ble svært 

takknemlig. Jeg fikk stoffer, et svart med røde 

musikkinstrumenter på og ellers stoffer som passet til. 

Jeg sydde teppet slik Barbara ville ha det.  

 

Så ble søstrene bedt hjem til Barbara, og teppene overrakt. Særlig Zahra ble begeistret. Hun viste 

seg å være en åpen og glad jente. Den andre søsteren var mer stille og beskjeden.  

Jeg synes Barbara og givergleden hennes er verdt en epistel i bladet vårt. 

 

Hilsen Irén A. Serigstad 
 

 

 

  

SYTIPS 

Synthrapol er et vaskemiddel som brukes i forbindelse med farging av stoff, laget spesielt til å 

fjerne oveskuddfarge.  

Jeg hadde sydd mange stitcheryblokker med et melert garn, rød/rosa farge og oppdaget at tråden 

farget av. Jeg la blokkene i bløt i lunket vann tilsatt Synthrapol, og all avfargingen ble borte.  Supert. 

 
Margun Vatshelle 
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Quiltebutikker i USA og Canada 
Skal du til USA eller Canada i nær fremtid og lurer på hvor du finner quiltebutikker på din vei kan 

det være lurt å sjekke ut denne nettsiden: 

 

http://www.quilterstravelcompanion.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du gå inn på forskjellige undersider og finne 

mye nyttig. Du kan også bestille en reisehåndbok i 

papirutgave, som noen foretrekker når de er på reise. 

 

 

 

 

Quiltebutikker i Norge og Europa/resten av verden? 
Vi i redaksjonen har snakket om å opprette en side på nettet vårt der vi kan legge inn adresser etc. 

til greie quiltebutikker, men ...................... vi er avhengige av at dere gjør jobben når dere er ute og 

reiser og finner en grei butikk: 

Skriv opp navn og webadresse og annen informasjon så vi kan finne den igjen. Få gjerne med dere 

litt info fra butikken. Ta litt bilder og skriv et lite innlegg som vi kan ta inn i Lappenytt. Hvis vi skal 

få laget oss et lite «arkiv» av butikker må vi ha hjelp, så ha det i bakhodet når du er på tur. 

 

Nå venter jeg spent på å få mange spennende tilbakemeldinger fra butikker dere besøker i sommer!! 

 

En riktig god quiltesommer til alle!   

                 Hilsen Turid Uren  
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Med nål og tråd – vi fortsetter med nåler 
Denne gangen skal vi ta for oss en kortversjon med informasjon om nåler. Både til bruk på maskin 

og for hånd. 

Litt generell informasjon først: 

 Symaskinnåler har nr for å angi størrelse/tykkelse på nålen. Jo høyere tall, desto 

større/tykkere er nålen. 

 Nåler for håndsøm er akkurat motsatt: Jo høyere nr det er på nålen, desto tynnere/finere 

er nålen. 

Universal 

 

Egenskaper: 

Lett avrundet spiss 

Bruksområde: 

Generell søm. Sy 

sammen, klessøm, 

applikering. 

Top stich 

Egenskaper: 

Dobbelt så stort 

nåløye som en 

universal-nål. 

Trådsporet er mye 

lenger. Veldig skarp 

spiss 

Bruksområde: 

Grovere tråd, veldig 

eksakte rette 

sømmer. 

 

 

Microtex 

Egenskaper: 

Veldig tynn og spiss. 

Når presisjon er 

viktig. 

Bruksområde: 

Stikninger, quilting. 

Gir nydelig eksakte 

rettsømmer. 

 

Broderinål 

 

Egenskaper: 

Lett avrundet spiss, 

spesielt stort øye og 

trådspor. 

Bruksområde: 

Egner seg godt for 

kraftigere tråd og 

ulltråd. 

Quiltenål 

 

Egenskaper: 

Lett avrundet spiss 

for å gli mellom 

fibrene i stoff og 

vatt. Drar ikke vatten 

med seg gjennom 

stoffet. Større øye 

enn standard nål. 

Bruksområde: 

Quilting 

 

Metallicnål 

Egenskaper: 

Ekstra stort, 

langstrakt øye som 

hindrer flussing og 

trådbrudd 

Bruksområde: 

Når vi syr med 

metallic-tråd. 

 

 

 

 

Blue-tip 

 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper: 

lenger trådspor og 

nåløye. Har en 

spesiell vinkling mot 

griperen. Forhindrer 

hoppesting og at 

stoffet drar seg 

sammen. 

Bruksområde: 

Brodering og 

quilting. 
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Milliners 

 

Egenskaper: 

Lange, tynne og 

ganske myke nåler. 

Nåløyet er avlangt 

og det er lett å tre 

Bruksområde: 

Engelsk papirsøm, 

brodering og søm av 

lukkekanter. 

 

 

Sharps 

 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper: 

Middels lange nåler, 

med rundt nåløye. 

Bruksområde: 

God allround nål. 

 

 

 

Applikasjon 

Egenskaper: 

Korte, tynne og 

myke nåler, med 

veldig lite nåløye. 

Bruksområde: 

Spesielt gode til 

needle-turn 

applikasjon og 

frysepapir-

applikasjon. 

Sy skjulte sting. 

 

Broderi 

 

Egenskaper: 

Middels lange nåler, 

med avlangt nåløye. 

Gode å tre. 

Bruksområde: 

Til broderi med f.eks 

moulinè-garn, og 

også gode til 

allround bruk som 

f.eks. å sy 

lukkekanter. 

Quilting 

Egenskaper:  

Veldig korte og 

harde nåler, med 

rundt nåløye. 

Bruksområde: 

Håndquilting 

 

   

 

Jeg håper denne korte oversikten over nåler og den som stod i forrige nummer om tråd kan være til 

hjelp og nytte. Husk bare at dette ikke er noen fasit, men heller en oversikt til inspirasjon for dere. 

Det finnes et hav av forskjellige typer nåler og tråder der ute i den store sy-verden. Ikke vær redd 

for å prøve ut forskjellige ting og finne det som fungerer best for deg og det du får best resultat 

med.  

Så helt til slutt: Bruk skikkelig verktøy til den jobben du skal gjøre, så beholder du sygleden og 

resultatet blir mye bedre.  

Lykke til ! 

Anita 
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