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”Common Bride”  

225 x 225 cm – design Edyta Sitar 
   

Gun Tepstad har laget dette nydelige teppet.  
Sydd, applikert og quiltet av Gun på maskin. 
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Leder  
Tenk at sommeren som aldri 

riktig kom, er forbi. Men et lite 

blaff var det under Oslo Maraton. 

Da var hele familien der. Ingen 

deltok i år. Vi satt på en 

takterrasse ved Rådhuset hvor 

start og mål var. Det var som en 

stor charm quilt. Det var et 

fargerikt skue. På veien over 

Hemsedal så vi at høsten var godt 

i gang. Høstens farger har vært 

en inspirasjon for meg når jeg 

skal sy en quilt.. Det var den 

årstiden jeg savnet mest da vi 

bodde i tropene. Nå gleder jeg 

meg til å sette meg ned med en 

quilt og kose meg på sure 

høstkvelder. Jeg har med meg 

Astri, Ellinor og Turid i 

kurskomiteen til Vestlandstreffet. 

Vi har sikret oss 10 kursledere 

med en dags kurs. Dvs. det vil bli 

20 kurs å velge mellom, for 

teknikk /tema vil være 

forskjellige. Nå er det bare å 

glede seg til Vestlandstreffet 

2016. 

 Ha en fin quiltehøst. 

Anne Gro Larsen 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  
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Neste møte: 

 Tirsdag  

10. november 2015 

kl. 19:30 
 

Folded Patchwork – 

origami v/Brenda 

Fotland 
 

Ta med til dette møtet: 

 

1 stk tynn papp klippet 

til en sirket med 

diameter 6” (15cm). 

 

Ta med to stk stoff 

som er klippet til 7” 

(17cm) som firkanter, i 

forskjellige farger. 

 

Til en bretteteknikk 

som kalles Biscuit ta 

med et stk firkantet 

stoff 7,5” (19cm) 
 

I tillegg 

Limstift, notatpapir, 

blyant, linjal, papir- 

saks, stoff saks, nål, 

tråd, knappenåler 
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Referat fra juni-møtet 
 

Bikko ledet møtet som var to-delt; først en del info, 

butikkene fikk presentere seg og til slutt show and tell. 

Da var den formelle delen over, og vi fikk kose oss 

med kaffe, prat og handling. 

Margunn takket for flotte innkomne toalettmapper til 

prosjektet Søstre for søstre. Kvinner som kommer til 

krisesentre kan få ei slik mappe med innhold som en 

startpakke til et nytt liv. Noen mapper manglet innhold, og vi hadde en liten kronerulling til 

formålet. 

Anne Kari kunne fortelle at det var kommet inn 20 000 kr til Tepper til glede; fra Sparebanken Vest 

og fra et fond hun hadde søkt penger fra. Så nå vil det bli kjøpt inn stoffer og vatt til en ny giv. Det 

blir to sy-tirsdager på Tonjes brodering i høst, 20. oktober og 17.november kl. 12 – 15. En fin måte 

å komme i gang på 

Astri takket for mye godt stoff til Lappenytt og oppfordret oss til å fortsette å sende inn. Dersom 

noen strever med det tekniske, er det bare å ta kontakt! Hun hadde også med et ekstra Norsk 

Quilteblad nr. 2 fra i år som har mye stoff fra Vestlandet, blant annet er Lappenytt flott omtalt. 

Bikko fortalte at arbeidet med Vestlandstreffet 2016 i Bergen er i full gang og har kommet langt. 

Noen quiltere som kaller seg Strimlene vil sy ferdig et log cabin teppe til gevinst på treffet vårt og 

bad om blå stoffrester til dette. Kan tas med på neste møte. Apropos tas med, Bikko ønsker 

bomullsgarn til jentene i Uganda som har lært seg å strikke kluter. 

På møtet i oktober skal Anne Gro fortelle om og la oss få prøve Kantha Quilting, se i Lappenytt hva 

du trenger å ha med.  

Butikkene presenterte seg med nye modeller og nye stoffer er kommet inn, også julestoffer, og 

aktiviteter er i ferd med å komme i gang. Følg med på nettet, kurs m.m. blir fort fulltegnet. Det var 

mye fint å se og kjøpe hos Tonje brodering, Papirgleder, Solfrids Quiltestove og Anne Kari quilt og 

søm. I tillegg solgte Anne Marie papirmaler og Signe perlegarn hun selv hadde farget. 

Det ble vist mye fint under show and tell, se bilder på nettet. 

 

Ragna Langlo 
 

 

Stoffarv etter Berit Mikkelsen. 

 
Et tidligere medlem av BQL, Berit Mikkelsen, døde tidligere i sommer og mannen hennes ønsket å 

gi noen av stoffene hun hadde samlet til et godt formål. Turid Uren og undertegnede var på et 

hyggelig besøk og fikk velge en god del stoff som vi skal levere videre til vår aksjon ”Tepper til 

glede”. Dette synes han var et flott tiltak og ønsket oss lykke til med videre søm av tepper som blir 

gitt bort.  

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

Astri Ese Hole 
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Sommerens syprosjekt  

Syklubben Strimlene hadde også i år en samling i Rosendal, og vår vane tro sydde vi noe av rester. 

Disse restene som på en måte aldri vil ta slutt, men som likevel er så gøy å holde på med. Eva G 

hadde funnet mønsteret på Spiderweb på nettet, og det 

var SÅ morsomt å sy. Vi brukte matpapir som underlag, 

for det finnes jo i alle hus, men det viste seg at det var 

nokså plundrete å pirke vekk etterpå. Så har du et tynt 

stoff eller helst det vliselineaktige papiret så anbefaler vi 

det i stedet, så slipper du å ta vekk noe etterpå. 

Se på bildene så ser du hvor fint det ble, og det gikk 

faktisk ganske raskt å sy. Lykke til hvis du vil prøve deg 

 

. 

Syglad hilsen fra Anne-Marie B, Eva G og Marit H. 

 

Vårt fjerde medlem Berit M var på ferie da vi sydde så hun får prøve seg senere hvis hun vil. 

 

                     
 

 

 

 

 
 

Helleveien 228, 5039 Bergen 
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Min yndlingsteknikk. 

Jeg kan ikke kalle dette min yndlingsblokk, for her syr jeg sammen bitene i lange eller korte remser 

alt etter hva jeg vil lage. Jeg snakker her om halve 6-kanter skåret ut med «Hex N More»-linjalen. 

Jeg har før sydd tepper med samme resultat der jeg sydde sammen remser og så renskar remsene i 

den bredden jeg ville ha. Men da ble det en god del avskjær. Fordelen med denne teknikken er at 

når remsene er sydd, er ikke noe stoff gått til spille, og jeg kan begynne sammensyingen uten å 

renskjære remsene og alt passer fint sammen. 

 

Jeg starter med å skjære remser i stoffene jeg vil 

bruke. Man kan og bruke «Jellyrole». Det var 

utgangspunktet mitt første gangen jeg brukte linjalen. 

Linjalen har halve 6-kanter i fire forskjellige 

størrelser. Jellyrolen passer til den nest minste. Bitene 

kan settes sammen som «fiskeben» eller som hele 6-

kanter.  

Når man vil ha hele sekskanter syr man remser med 

halve 6-kanter og passer på rekkefølgen, og syr disse 

remsene sammen slik at de hele 6-kantene kommer 

frem. Når man syr fiskeben må man passe på å starte 

annenhver remse speilvendt, da blir det minst avskjær 

oppe og nede til slutt. 

 

 Jeg har gjort begge deler. Jeg har sydd dekkebrikker, solstoltepper 

og slumretepper. Det kan selvsagt også brukes til løpere, puter, 

vesker, toalettmapper og egentlig hva som helst. 

Det er bare å bruke fantasien med farger og ting å sy. Lykke til for 

andre som vil prøve. 

Hilsen Irén A. Serigstad   
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Quilting i Alta 

 
I sommer har jeg kjørt «Norge på langs» fra Bergen til Alta i Finnmark, en 

fantastisk flott tur, og for meg som ikke har vært noe særlig nord for 

Trondheim (med unntak av et par korte besøk i Tromsø og én gang til 

Alta, med fly), var dette en stor opplevelse. 

 

Jeg bodde i Langfjorden, ca. 1 time med bil (på E6) fra Alta, så det ble 

ikke så mange besøk i selve Alta, men da jeg hadde anledningen, måtte jeg 

se om de hadde en quiltebutikk! 

 

Da jeg søkte på nettet fikk jeg følgende info: 

KILDEN er en spennende butikk i 2. etg. på Parksenteret i 

Alta. Vi har et av Norges største utvalg av strikkegarn. I 

tillegg har vi et meget godt utvalg av strikketilbehør. 

På KILDEN kan du også finne et rikt utvalg av broderier 

og broderitilbehør, stoff og utstyr til lappeteknikk, bånd, 

perler etc. 

Du finner også en liten hobbyavdeling på KILDEN hvor du kan finne utstyr til bl.a. scrap-booking.  
 

Butikken eies av Vigdis Seljeseth (og mannen), som jeg hadde en koselig 

prat med den dagen jeg satt meg ned for å skrive. 

 

Som det står i «fakta», så har de flere bein å stå på, noe som er helt 

forståelig, for det er jo begrenset hvor stor omsetning det kan være 

på quitlestoffer og utstyr. Det jeg fikk med meg da jeg besøkte 

dem var at de hadde et godt utvalg i stoffer og utstyr og en 

hyggelig betjening, og så får vi bare håpe at quiltedamene i Alta 

støtter sin lokale butikk!  

Butikken har også egen facebook-side som du finner ved å søke på 

«Kilden Alta». Der fant jeg noen festlige stoffer med sauer og 

nøster! 

 

Synnøve Halvorsen viste meg litt rundt i quilteavdelingen og hun fortalte at ALTA Quiltelag nå er 

12 år og de har ca. 40 medlemmer. De møtes hver mandag på Sandfallet Skole, der de syr og koser 

seg. 

Er du på besøk i Alta så ta turen innom butikken!  

          Turid Uren 

Vigdis Seljeseth 

Synnøve Halvorsen 
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 Min første og min siste quilt 

 
I sommer fikk jeg utfordringen av Turid Tennebekk Hansen, takket ja, og glemte det hele like til jeg 

fikk en påminnelse av Astri, og takk for det! 

 

Jeg tror det må være 30 år siden jeg deltok på mitt 

første quiltekurs hos Turid Uren. Vi flyttet til 

Nesttun høsten 1982. Turid var kommet hjem fra 

USA hvor hun hadde satt seg godt inn i 

quilteteknikker og hjelpemidler. Vi laget en liten 

quilt sammensatt av forskjellige teknikker; 

applikasjon, quilting, lappeforskyvning. Da jeg for 

noen år siden oppdaget hvor falmet den var blitt, la 

jeg den ned i en mørk skuff. 

Hun må også ha gått gjennom prinsippene for log 

cabin. For da jeg var ferdig med kurset, sydde jeg 

et log cabin teppe til yngstedatter Eli til 

konfirmasjonen. Hun ønsket seg ikke 

bergensbunad, som storesøsteren hadde fått. Eli og 

jeg dro til det som etter hvert ble Quiltehuset, i kjelleren i et hus i Hareveien og handlet stoffer til 

teppet. Det ble mitt første og hittil eneste tradisjonelle log cabin teppe. 

 

Så gikk det en del år uten at det ble noe særlig quilting før jeg igjen gikk på kurs. Denne gangen hos 

Marianne på Lappeloftet i Apeltunveien på Smøråsen. Også dette et teppe med forskjellige 

teknikker. Siden er det blitt en del kurs og 

adskillig mer søm. I år 2000 klarte jeg å få med 

meg en god venninne på quiltetur til Island. På 

Virka i utkanten av Reykjavik, ble vi 

introdusert for mystery quilt og Marty Michells 

linjaler. Vi rakk selvfølgelig en del sightseeing 

og masse varme bad også.  

 

 

 

 

De siste 3 årene har jeg sydd pledd til diverse venner til 

runde dager. Jeg syr motivet rett på pleddet og bruker 

samme teknikk som søm på papir, men i mye større 

målestokk. Crazy log cabin er et godt utgangspunkt for 

pleddene. Da står jeg helt fritt med utformingen. 

Det jeg jobber med i dag er et prosjekt mannen min har 

bestilt. Jeg lager 4 små bilder som blir spent opp på en 

ramme. Temaet er de 4 årstider. Foreløpig er det bare 

vinter og vår som er ferdig. 

 

 

 

Jeg slutter der jeg startet, og sender utfordringen videre til Turid Uren! 

 

Ella Moe-Nilssen 
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International Prague patchwork 

meeting  - april 2015 
 

Da turen til Praha ble planlgt hadde jeg ingen 

aning om at jeg skulle få besøke denne 

fantastiske utstillingen. Imidlertid googler jeg 

alltid quilting og navn på stedet jeg skal reise til. 

Og vips så kom dette frem på skjermen. Gjett om 

jeg ble overrasket og glad.   

Min mann og jeg dro dit med store forventninger 

og disse ble innfridd. Det skal sies at jeg ikke har 

mange erfaringer med store internasjonale 

utstillinger. Men dette ga mersmak, så reiser 

gjerne til andre store utstillinger, arrangementer. 

Det var mange butikker, men helt utrolig så 

kjøpte jeg ikke noe bortsatt fra få knapper. Ble 

nok så overveldet og hadde liten plass i kofferten. 

Så ble nok ”over-fornuftig”. 

  

Det var mange internasjonale quiltere som hadde utstilling.  Kaffe Fasset var en av dem. Han hadde 

også kurs den helgen. En fransk dame imponerte veldig. Martine Appaolaza lager tepper med 

franske hus med de minste detaljer. Jeg bare måtte kjøpe boken Flâneries dans Paris et ailleurs 

(Quiltmania editions) 

 

 

 

 

 

Hver quiltekunstner hadde sin plass der de 

kunne markedsføre sine arbeider. En engelsk 

quilter  Cas Holmes hadde fine arbeider som 

var mer utradisjonenlle ved bruk av tekstiler 

og farger.  (casholmestextiles.co.uk/) 
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Kjøpte heftet Cas Holmes Urban Natures 

med tekst  og bilderav hennes arbeider 

 

 

 

På utstillingen var det også plass for quilter laget av barn. Patch-kids var utstillingens tittel. 

 

 

 

Å være på en utstilling av denne størrelsen gav 

mersmak. Håper å kunne delta på en av de kjente 

internasjonale utdstillingenen en gang.  

 

Ragna B Langlo  
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Quiltebutikk på ferie. 
 

I sommerferien i år var jeg på Røros. Røros er en vakker by, 

blir aldri lei av å vandre i gatene der som rommer så mye 

historie. Og denne gangen fikk jeg også med meg det 

historiske spelet "Elden". Det var en stor opplevelse. 

 

Quiltebutikken på Røros er historie, men utrolig nok var 

leieligheten der vi bodde ovenpå der quiltebutikken hadde 

vært og det var innehaveren som leide ut...og der bodde vi 

kjempebra. 

 

Men på veien hjemover kom vi til Tynset der LAPPEMOR 

holder til. 

 

Lappemor startet opp i 2007 av Anne Heidi Smedshammer og ble i vel et år drevet som ren 

quiltebutikk med stoffer, mønstre, symaskiner og det en quilter måtte trenge. Hun arrangerte og 

kurs. 

"Fjellquilten" er quiltelaget som ble startet her i jan 2008. Et quiltelag på ca 20 medlemmer. 

 

I 2008 ble Husfliden på Tynset lagt ut for salg og da slo Lappemor seg sammen med "Garnkroken" 

som ble drevet av Karin Øldertrøen, og kjøpte Husfliden. De hadde ikke så stor plass, etter en tid 

fikk de også leie nabolokalene og fikk da store arealer på over 300 m2, noe som er fint når det skal 

romme både quilting, strikking og husflid. Det var et flott utvalg av det meste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I disse dager er de på nytt på flyttefot, nå til Parkveien 5, som er nabobutikken til der Lappemor 

startet. Lappemor har og nettbutikk. 

 

 

Er du på de kanter, ta turen innom til en trivelig handel. 

Margun Vatshelle  
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Avtaleboken du designer selv! 

 
Vi trenger alle en eller annen måte å holde orden på avtalene 

våre, enten man bruker kalenderen på telefonen eller (som jeg) 

liker å ha en avtalebok der jeg kan skrive litt mer. Jeg er 

antagelig litt gammeldags her, for på andre områder er jeg 

veldig datafrelst, men avtaleboken min liker å ha i papir! 

 

Jeg har tidligere brukt en amerikansk utgave, der det på venstre 

siden ble presentert en ny quilt hver uke, og har kost meg med 

den, men det var alltid «et styr» med å bestille og få den 

tilsendt, og da jeg for et par år siden fikk høre om 

Personligalmanakken, gikk jeg inn på dette nettsted og fant ut at 

den var midt i blinken. 

 

Du finner dem her: http://www.personligalmanakk.com/NO/ 

 
Her kan du designe din egen avtalebok både 

utenpå og inni slik at den passer til din hverdag. 

  

Man kan velge mellom forskjellige layouts når 

det gjelder størrelse på boken, om den skal være 

liten eller stor, høy eller bred og hvordan sidene 

skal være satt opp. Det er gode menyer og lett å 

finne frem i valgene. 

 

Man kan legge inn fødselsdager for familie og 

venner, treningsdagbok, værdagbok etc. Det er 

mange valg, og mange forskjellige temaer og 

farger, slik at alle kan finne noe de liker.  

    

Jeg valgte å bruke en quilt utenpå 2015-utgaven, og inni valgte jeg farger på headingen som jeg 

syntes passet til utsiden.  

 

2014 utgaven var helt annerledes, da valgte jeg noen fine blomster 

jeg hadde på terrassen til omslaget og valgte farge på headingen 

som passet til dette. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg skal nå i gang med å bestille avtalebok for 2016 og det blir 

ganske sikkert et quiltebilde på omslaget! Nå skal jeg kose meg 

med å se gjennom bildene mine. 

 

                                        Hilsen Turid Uren   

http://www.personligalmanakk.com/NO/
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