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”Double Weeding ring” laget av Christine Andreassen etter et 

kurs hos Marti Michell,  
maskinquiltet av Janne Torsvik,  

teppet måler 135x160 cm 
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Leder  

 
«Hver gang vi møtes har vi det 

bra. Vi e quiltevenna førr livet. 

Sånne e gode å ha» 

 

Ja, dere er faktisk veldig gode å 

ha, alle sammen! 

I en verden med mange store og 

vanskelige konflikter er vi noen 

heldiggriser som kan samles 

rundt en felles interesse og glede 

vi har ved å ved å skape noe med 

hendene. 

Men vi er også en gruppe med 

engasjement. Vi bryr oss og vil 

gjerne hjelpe der vi kan.  

Takk til Margunn som har tatt 

ansvar for «Søstre for Søstre».  

Takk til Anne Kari som igjen tar 

ansvar for «Tepper til Glede» og 

har gjort en kjempejobb med å 

søke om tilskudd og fått inn 

10 000 kr!!! 

Og Bikko som reiser til Uganda 

og jobber som frivillig for 

Nyenga stiftelsen. 

Dere e gode å ha! 

 

Jeg har et lite håp om at vi også 

kan gi flyktningene noe. Vi vet 

det vil komme mange i løpet av 

dette året. Søm er et 

internasjonalt språk. Her er det 

ikke bare vi som kan tilføre noe, 

de har sikker også mye å lære 

oss. 

Ella Moe-Nilssen 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  

i desember er  

 

24.november 2015 
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Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 
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Neste møte: 

 Tirsdag  

8.desember 2015 

kl. 19:30 
 

Julemøte. 

Servering av snitter. 

 

Tepper til Glede 

 

Torsdag 10. desember kl. 

11.00 blir det overlevering 

av lappetepper på 

Barneklinikken. 

 

Jeg håper mange av dere 

har lyst å være med, dere 

er hjertelig velkommen! 

 

Quiltehilsen fra 

Anne Kari Reutz 
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Referat fra oktobermøtet. 
Ella ledet møtet denne gangen. Kveldens foredragsholder, Anne Gro Larsen var blitt syk, så det ble 

litt endringer i planene. Signe Haugen steppet inn på svært kort varsel, og hadde et lite foredrag 

med overskriften ”Signes smarte triks”. Der fikk vi mange nyttige tips om trådspenning og ulike 

sømmer.  

 

Da premie skulle deles ut til en som hadde navnelapp på, viste det seg at det var nokså mange som 

hadde glemt sin… Her må vi skjerpe oss, folkens ;-)  

 

Anne Kari Reutz informerte om at Tepper til glede har fått sponsormidler fra to ulike fond, totalt kr. 

20.000,-. Det er flott!  

 

Sykaféen som Tepper til glede har hatt en stund på Lappeloftet, fortsetter.  

 

Nå er det kommet inn 36 toalettmapper til ”Søstre for søstre”. I tillegg er det kommet 8 til barn. Det 

er også her søkt om sponsormidler, og det blir en ny runde med innleveringer til våren.  

 

Når det gjelder Vestlandstreffet i 2016, er det Bergen Quiltelag som står som arrangør. Her er det 

behov for mange slags bidrag, og det kan være lurt å begynne å tenke på at vi bl a trenger gevinster 

til lotteriet. Helst selvsydde eller ting som har med quilting å gjøre.  

 

I Lappenytt begynner vi en ny spalte: Min favorittblokk/ favoritteknikk. Send gjerne inn bidrag til 

redaksjonen! De vil bruke bidragene fremover, og det er veldig fint å ha noen liggende.  

 

Til sist var det Vis-og-fortell, og denne gangen var det mange som hadde noe å vise .  

 

Kjersti Stenhjem Lie   

 

             
 

Min favoritt teknikk - Crazy log cabin! 
 

I 2002 dro jeg for første gang på Vestlandstreff. Det ble 

arrangert i Ålesund, og jeg husker tilbake på det som et utrolig 

flott arrangement. Jeg gikk på crazy log cabin kurs hos Unn 

Stähr Irgens, og falt umiddelbart for denne teknikken. Kurset 

gikk over 2 dager, og jeg klarte nesten å bli ferdig i løpet av 

helgen. Jeg ble veldig fornøyd med teppet, men jeg har 

dessverre ingen ide om hvem jeg ga det til. Men jeg tok bilde 

av det som jeg nå har digitalisert.  

 

Det ble noen mindre arbeider før jeg i 2013 tok jeg opp igjen 

teknikken for fullt, i adskillig større målestokk. Da skulle vi 

tradisjonen tro til VossaJazzen med gode venner. Dette året 

fylte verten vår 70 år omtrent på den tiden. Det var da jeg kom 

på å sy lappeteppe rett på et pledd. Jeg fant et burgunder rødt 

ullteppestoff  hos Stoff og Stil, krympet det og brukte motivene 

fra et afrikansk stoff jeg hadde liggende til hovedmotivet. Jeg fikk brukt opp hele stoffet, og fylte ut 

med andre stoffer jeg fant i skapet. Kanten på teppet er ullstoffet som er brettet frem. Veldig greit 

siden det bare var nødvendig å brette det enkelt. 
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Siden det har det blitt 8 tepper til, til diverse jubileer. De fleste 

er sydd med crazy log cabin teknikken. Iblant bruker jeg også 

rimelige flanelltepper i polyester 

til bakgrunnsstoff. Teknikken er 

enkel, jeg syr stoffene rett på 

pleddet på samme måte som når 

vi syr på papir. Det er en grei 

måte å få brukt opp en del 

stoffer på, og mottakerne er alle 

veldig takknemlige og bruker de 

flittig. 

 

Ella Moe-Nilssen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helleveien 228, 5039 Bergen 
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En liten tur til Nordfjordeid til Vestlandstreffet 2015 
Lørdag 17. oktober kl. 7.30 kjørte jeg bilen ut fra garasjen hjemme. Det var mørkt ennå, kjølig men 

fint vær. På himmelen lyste en liten måneskalk, en planet og en stjerne. Det var stilt ute, nesten 

ingen trafikk på veien. En halv time senere plukket jeg opp Turid Uren. Da hun hadde satt seg i 

bilen og vi startet, var det blitt lyst.  
5 ½ time tok turen til Nordfjordeid. Vi kjørte gjennom en fin natur med utrolig flotte høstfarger. Det 

var bare å suge til seg opplevelsene av både form og farge. Farger som man i neste omgang kan 

tenke seg å bruke i en høstquilt. 

Da vi ankom Nordfjordeid var det tid for lunsj. Vi fant den gamle, fantastiske kaféen H. D. Aasebø. 

Her dukket det opp flere damer som så ut som quiltedamer, noe som også stemte. Etter lunsj kjørte 

vi til Eid ungdomskule hvor 

treffet hadde tilhold. Veien var 

lett å finne fordi den et var godt 

merket. 

 

Det var hyggelig å komme inn i 

lokalene. Det hang quilter hvor 

en snudde og vendte seg. Ved 

siden av innsjekkingen var det et 

stort mingle-område med sy-kafé. 

I kaféen solgte de egenproduserte 

kaker. Vi forsto fort at damene i 

quiltemiljøet på Nordfjordeid 

kunne mer enn å sy. Det dukket 

det stadig opp de mest fantastiske kakene, både av utseende og smak. 

I dette området fant vi også butikkene: Trapp Ned fra Førde, Lappestua og Primula design fra 

Nordfjordeid, Northern Quilts fra Steinkjær og Sølvi Quiltestudio fra Herøy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordfjordeid lappe- og quilteklubb hadde godt og vel 50 medlemmer. Jammen må de være 

produktive fordi her var så mange tepper og diverse quilteprodukter at en skulle tro at laget var mye 

større. 

Denne quilten hang ved inngangsdøren. 

 

Det var koselig å sitte med litt 

håndsøm eller bare prate i mingle-

området. Vi var flere som tatt turen fra 

Bergen. 
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For oss fra Bergen som skal arrangere neste års vestlandstreff ble dette en påminnelse om at vi alle 

må tenke på vår utstilling til 2016. Oppfordringen går derfor ut til alle lesere av lappenytt: Sett i 

gang å sy. Vi skal vise alle hvor produktive vi er! 

Etter en runde på utstillingen, var det godt å dra tilbake til hotellet og ta en liten hvil før middagen 

om kvelden. Inntrykkene var mange og trengte å fordøyes. 

Kl. 20.00 samlet vi oss til festmiddag på Nordfjordeid hotell. Det var 140 påmeldte.  I spisesalen 

var det dekket med langbord.  Vi ble litt forskrekket da vi så at det var lagt opp til bufé. Vi var 

redde for at det ville bli kaotisk med så mange mennesker. Men alt gikk veldig greit og maten var 

nydelig! 

Litt underholdning ble det også under middagen. To unge gutter fra musikkskolen på Eid spilte på 

piano. Utrolig flinke var de. Dette skjedde under desserten og det ble dessverre litt urolig da folk 

gikk og forsynte seg mens guttene spilte. Men all ære til både arrangører og musikere for dette 

innslaget. 

Vår egen Bjørg Beyer Riisnes reiste seg og ønsket velkommen til Bergen i 2016. Så ble det et lite 

innslag av vis og fortell. Turid Bakke viste sine håndsydde prosjekter med 6-kanter og halve 6-

kanter i forskjellige størrelser. Flotte arbeider. Hun har også bloggen «Den syvende himmel». Her 

er bilde av La Passion – 5400 hexagons.  

 
 

 Mona Rosvold Bauge hadde fått sine kursdeltakere til å ta med sine kursarbeider og Mona viste sin 

kursmodell. Marianne Gjesdal Lyngås fra Rogaland quiltelag viste hva de hadde gjort da laget var 

25 år. Medlemmene hadde fått et stoff hver måned, ny farge hver måned. Disse ble så brukt i små 

quilter som i neste omgang ble fotografert og samlet til en bok. Flott prosjekt. 

Neste morgen dro vi tilbake til kurs og utstillingslokalene. Vi prøvde å få oversikt over alle kursene 

de hadde. Det var forskjellige kurs i alt fra fletting til veskekurs og crasyquilt. På bloggen til 

Nordfjordeid lappe- og quilteklubb samt på FB finnes mer informasjon om både kurs, kursholdere 

og bilder fra treffet. Vår oppgave var å dra nytte av erfaringer gjort i år siden vi skal arrangere 

Vestlandstreffet 2016. Vi ble heldigvis klar over at vi har andre kurs og kursholdere så treffet i 2016 

vil bli annerledes enn dette. 

Det var både hyggelig og inspirerende å være på treffet. Mye fint å se og ikke minst mange 

hyggelig quiltedamer å snakke med. Ettersom vi ankom om lørdagen fikk vi ikke med oss 

fredagskvelden. Da hadde det vært quiltesuppe (fiskesuppe) og et foredrag med Wencke Wolff 

Hatling. Men vi hørte bare godord om dette også. 

I lunsjtiden på søndag tok vi fatt på hjemturen. Fortsatt fint vær og like fine høstfarger. Praten i 

bilen gikk lett, fornøyde som vi var. Og plutselig var vi på vei inn til byen vår som tok imot oss med 

strålende kveldssol og fine farger.  

Ellinor Isaksen 



 

Lappenytt nr. 196/2015   ✄  Side 7 

Northern Quilts på Vestlandstreffet  2015 i Nordfjordeid. 
Vi var tre venninner som kjørte til Nordfjordeid på 

fredagsmorgenen 16. oktober i strålende sol. Nå er det 

mandag, og jeg sitter og tenker tilbake på ei flott helg. Vi 

har sett mye fint, lært noe nytt og utvekslet erfaringer og 

tanker med andre quiltedamer.  

På fredagskvelden holdt Wenche Wolff Hatling foredrag 

for oss. Hun har bygget opp sin egen bedrift og fortalte om 

veien fram til der hun er i dag. Til slutt viste hun noen av 

teppene sine. 

For noen år siden hadde hun full jobb som arkitekt 

samtidig som hun holdt på å bygge opp en quiltebedrift. I 

tillegg hadde hun mann og fire barn. Og kjente at hun var i 

ferd med å slite seg ut. Da bestemte hun seg for å si opp 

jobben og satse på quiltingen. «Kunne like godt slite seg ut 

på å ha det artig,» hadde hun tenkt. 

Tre tanker vil hun skal gjelde i arbeidet sitt: «Det ska vårrå 

artig», «Sydd er sydd, tråkle er feigt» (med bare helt 

nødvendige unntak), og «Ferdig er bedre enn perfekt». 

Rause og gode prinsipp, synes jeg, som åpner for fantasi og skaperglede. 

Wenche har laget utallige mønstre, nettopp nå husker jeg spesielt en isbjørnunge som titter over en 

kant. I den forbindelse får hun ofte spørsmål om hennes mønstre kan brukes om en produserer for 

salg. Ja, det kan de, så lenge det dreier seg om hobbyproduksjon. Hun oppfordret til å ta gode priser 

for det vi lager: «Sett pris på arbeidet ditt, hvis ikke gjør ingen andre det». 

 

Når hun lager mønstre, sitter hun mye og tegner, drodler kaller hun det. Etter hvert får hun fram et 

motiv som blir rentegnet og brukt i modeller. De siste årene har hun designet stoffer også. Da starter 

hun med å sitte og drodle og rentegne som når hun lager mønster. Til slutt setter hun tegningene 

sammen slik at de danner enheten motivet skal trykkes i når stoffet blir produsert. Nå samarbeider 

hun med verdens største produsent, Moda, og designer blant 

annet kolleksjoner med julestoffer. Til min glede har hun 

gjeninnført god gammeldags julerød og blått, litt svart og lilla 

i stoffene. Nye farger for amerikanerne, men de går unna der 

borte som bare det. 

Hun har nettbutikk og hjemmeside. Gå inn på  

www.NorthernQuilts.no  eller Wenche@northernquilts.no så 

får dere se et rikt utvalg av stoffer og mønstre. 

 

Jeg legger inn bilder av to av teppene hun viste og noen av 

stoffene i en av julekolleksjonene kan dere se på hjemmesiden 

hennes. 

Hun er trønder og har butikk i Kongens gate i Steinkjer.  

   

Hilsen Anne Wester         

 

 

  

http://www.northernquilts.no/
mailto:Wenche@northernquilts.no
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Min første og siste quilt! 
Mitt første møte med patchwork og quilting, fikk jeg ca. 1980 da jeg 

bodde i Houston, Texas. 

I mitt lokalmiljø var det en «altmuligbutikk» som het Ben Franklin, og 

der hadde de alt fra kopper og kar, til en avdeling som solgte stoffer. I 

starten var det klær jeg sydde, men etter hvert la jeg merke til at de 

solgte ferdig oppklipte kvadrater, og at de ble sydd sammen til 

lappetepper. Jeg kjøpte meg en bunke av disse, og satt i gang. De ble 

foret og «quiltet», og ble til en duk på hagebordet. Selv om det var mye 

sol falmet ikke stoffene, for de var ganske sikkert helsyntetiske som var 

vanlig på den tiden! 

Nå var min interesse for patchwork våknet og jeg meldte meg på et 

enkelt kurs på en quiltebutikk. Mitt første arbeid var en enkel blokk, 

sydd med hånd og håndquiltet. Via en norsk dame jeg ble kjent med på Sjømannskirken, fikk jeg 

hjelp til å kjøpe det mest grunnleggende utstyret: rullekniv, skjærematte, linjal og en grei og enkel 

bok som het «The Sampler Quilt». Den boken ble min quilte-bibel de første årene! Da jeg så hva 

hun hadde sydd holdt jeg på å dåne!! 

Selv i Amerika var det smått med utstyr og bøker på den tiden. 

Interessen for patchwork hadde vært laber i Amerika i lange 

tider og bladet Quilter’s Newsletter Magazine var det første 

som ble utgitt, midt på 70-tallet. Jeg begynte å abonnere på det 

med en gang jeg kjøpte mitt første eksemplar, og holder det 

fremdeles. I et av de første 

numrene jeg fikk, så jeg et 

bilde av en quilt jeg falt 

pladask for. Det var ikke 

mønster, men med litt 

kunnskaper i matematikk og 

geometri, tegnet jeg mitt 

eget mønster. Det ble til mitt «Lone Star» teppe som ble ferdig i 

1984 og som jeg regner som min første virkelige quilt. Jeg 

laget også quiltemønsteret selv. Alt ble håndquiltet på den tiden. 

Når jeg nå ser tilbake på de første quiltene så brukte vi ganske 

tykk syntetisk vatt (jo tykkere jo bedre), noe som gjorde teppene «boblete». Lukkekant var et ukjent 

begrep slik at jo tettere vi quiltet, jo løsere ble ytterkantene som bare fikk stoffet brettet bak og sydd 

til. Derfor ble disse quiltene ikke hengende så flatt og fint som de vi nå lager. En del av stoffene er 

også ganske falmet i dag, fargene var ikke så lysbestandige for 30 år siden. 

 

 

Da jeg kom hjem til Norge og begynte å holde kurser i 1985/86, var 

det sampler quilts (prøvelapp-quilt) vi begynte med, for å gi elevene 

innførsel i flere teknikker. Jeg ser på et av mine små prøve-tepper og 

legger merke til at valg av stoffer og farger var mye mer forsiktige 

enn fargene jeg bruker i dag, så jeg har nok utviklet meg på disse 

årene, i tillegg til at vi har fått et så mye større utvalg av stoffer. 
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Hvem hadde trodd at hobbyen «patchwork and quilting» ikke bare var nok en døgnflue, men skulle 

anta slike dimensjoner på verdensbasis!! 

Fremdeles hadde vi ingen lukkekant på arbeidene. Det som er synd er at jeg ikke var flink nok til å 

merke quiltene med dato etc. noe jeg angrer i dag. Det er alltid greit å vite når et arbeid ble laget. 

Oppfordrer herved alle til å merke arbeidene!!  

 

I tiden fra min første quilt og frem til i dag har jeg vært gjennom 

mange faser og laget quilter i mange forskjellige teknikker, der 

spesielt trekanter har stått mitt hjerte nært. Jeg bruker mange 

teknikker men kommer alltid tilbake til trekantene. 

Av lukkekanter bruker vi i dag både enkel og dobbel, selv 

foretrekker jeg enkel. Quilting på symaskin er blitt stuerent, og det 

er kommet store quiltemaskiner på markedet, slik at man kan sende 

teppene bort å få dem quiltet. Hvem skulle trodd det da jeg startet? 

Jeg syr fordi jeg elsker det, og designer stort sett alt jeg lager selv. 

Mye er gitt bort men en god del modeller etc, er blitt værende i 

huset, og for å få plass til alt har jeg måttet utvide lagringsplassen 

med et stort, dobbelt skap fra gulv til tak. Det er ikke helt fullt, men 

nå har jeg bestemt meg for at lageret må reduseres så jeg kan sy 

videre med god samvittighet. Barn og barnebarn får stort sett 

forsyne seg, men de unge ser nok ikke helt verdien av «skattene 

mine» ennå. Smak og behag er så forskjellig, og de som vokser opp nå er jo første generasjon som 

vet hva en quilt er. En del venninner er også interessert i å hjelpe meg med å redusere 

lagerbeholdningen. 

Jeg har stadig nye quilter på gang, både store og små, og vet ikke helt hva jeg skal betegne som min 

siste quilt, ofte er flere under arbeid samtidig, noen skal være modeller til mønstre og noen syr jeg 

bare av pur glede! 

Noe jeg er blitt betatt av i det siste er blokker som først er 

sydd sammen, så skjæres opp og stokkes rundt og blir sydd 

sammen til nye blokker. Det er spennende og jeg blir 

imponert av de flinke damene som har sett hvordan man kan 

forenkle prosessen med blokkene!  Jeg har et slikt teppe 

liggende halvferdig, og tror jeg vil bruke det som eksempel 

på min siste quilt. Nå skal det bare sys sammen og quiltes, 

og jeg gleder meg til å gå i gang! 

Nå sender jeg stafettpinnen over til 

Maria Lie-Matthiesen. 

 

Hilsen 

Turid Uren 
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Utveksling av blokker med Fredrikstad Quilteklubb. 
 

Som dere sikkert husker så hadde jeg en serie i Lappenytt der jeg designet 9 blokker, én til hvert 

blad fra nr. 144 til nr. 152, og så monteringsforslag. Det var ikke så veldig stor respons fra dere, 

men noen tepper ble det nå laget. 

 

I mai 2014 fikk jeg en henvendelse fra Lene Kværne-Nielsen i Fredrikstad Quilteklubb om de 

kunne få bruke blokkene til et prosjekt for medlemmene, og det sa jeg var OK mot at jeg fikk en 

«historie» når de var ferdige, og her er den: 
 
«Hei Turid 
I går hadde vi "Show and tell" på månedens blokk prosjektet basert på ditt 
mønster som gikk fra høsten 2014 til våren 2015.  
 
Til sammen 10 tepper ble vist fram, i tillegg var det 3-4 stykker som ikke var 
til stede som vi vet holder på med teppet/er ferdig med teppet. Fredrikstad 
Quilteklubb har ca. 25-30 aktive medlemmer, så det betyr at ca. halvparten var 
med på prosjektet. 
 
Dette prosjektet har vært veldig morsomt. Trekanter og firkanter tar oss litt 
tilbake til tradisjonell lappesøm, i tillegg har det vært veldig morsomt å se 
hvor forskjellig resultatene ble med utgangspunkt i samme mønster.  
* Ulik montering av blokkene mht. til mellomverk og border har gitt ulikt 
resultat, diagonal montering vs. horisontal montering.  
* Farger og stoffvalg gir også ulike uttrykk.  
* Vi har valgt ulike størrelser på blokkene (firkantene og trekantene). 
* Til slutt har måten vi har quiltet på der vi har valgt alt fra heldekkende 
longarm quilting, litt håndquilting, mye håndquilting, og litt maskinquilting 
og mye maskinquilting. 
 
En har sydd med bare Jinny Beyer stoffer, en annen har kun brukt Kaffe Fasett 
stoffer, en annen hadde bestemt seg for å kun bruk rester mindre enn 6 ", og en 
annen har brukt skjortestoffer fra Maurtua. Andre har valgt en fargeskala å 
forholde seg til. For en av deltagerne var dette det første større arbeidet hun 
sydde. 
 
Fredrikstad Quilteklubb har 25 års jubileum neste år, og da tenker vi at disse 
teppene skal være med i utstillingen, da de viser et veldig spekter av 
resultater. 
 
Vedlagt denne mail sender jeg deg noen bilder (og det er mulig jeg må dele det 
opp i flere mailer slik at de ikke blir for store.) Tusen takk for at vi fikk 
benytte ditt mønster og ditt opplegg. Som sagt har det vært veldig artig :-). 
 
Hilsen 
Lene Kværne-Nielsen» 
 

Og her følger bilder av quiltene deres. Jeg ble imponert over hva de har fått ut av blokkene, og hvor 

grundig de har utnyttet mulighetene til å få frem variasjoner, og designeren i meg blir stolt!  Som 

dere ser så ble det laget langt flere tepper i Fredrikstad enn i Bergen av disse blokkene selv om de 

har langt færre medlemmer enn BQL!  

Turid Uren 
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