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Leder  
Gratulerer en masse med 

Lappenytt nr. 200 og 20 års 

jubileum som denne flittige 

redaksjonen feirer med et ekstra 

stort jubileumsnummer!!! 

  

Takk til Astri, Margunn, Anne 

Marie og Turid som har gjort en 

imponerende jobb gjennom de 

siste årene. Dette bladet skal jeg 

passe godt på! En ekstra takk til 

Anne Marie, som nå vil gi seg. 

Jeg kan si med Henrik 

Wergeland: "nu hvil dig borger, 

det er fortjent". Skjønt jeg har 

ingen tro på at Anne Marie har 

tid til å hvile, og vi ønsker 

fremdeles å utnytte den 

ressurspersonen hun er for laget. 
 

Og så vil jeg ønske våre nye 

styremedlemmer: Karen, Marit 

og Liv hjertelig velkommen i 

styret. Vi har et lite problem 

siden ingen av oss ønsker å ta på 

oss ledervervet. Men etter det 

første møtet vårt er jeg beroliget. 

Oppgavene ble fordelt veldig 

greit. Ledelsen av lagsmøtet kan 

skifte mellom Bjørg, Karen og 

Marit og vi har snekret vårens 

program. På neste møte går vi 

løs på høsten. I april og mai 

setter vi i gang prosjekter som vi 

kan bruke på Vestlandstreffet til 

høsten. 
 

Til slutt en liten oppfordring til 

ALLE medlemmene: dere er 

hjertelig velkommen til å hjelpe 

med å rydde salen etter 

lagsmøtene våre! 
 

Ella Moe-Nilssen 
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Symøte, se side 5 hva dere 
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av stoff til Lappenytt  
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Endringer i redaksjonen 
Anne Marie Wolff har valgt 

å gå ut av redaksjonen i 

Lappenytt etter mange år. 

Vi takker henne for 

innsatsen hun har gjort i alle 

disse årene. 

 

Fra og med nr. 200 blir 

redaksjonen som følger: 

Turid Uren - redaktør  

Margun Vatshelle - sekretær 

Astri Ese Hole - teknisk 

redaktør. 
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Hei kjære medlem av BQL. 

Du sitter nå og blar i Lappenytt nr. 200! Nok en milepæl og nok et jubileumsnummer. 

GRATULERER! Tenk bladet vårt har kommet ut i 20 år, en stor bragd. Vi i redaksjonen håper at 

du liker dette bladet som vi har lagt så mye arbeid i. Det vi er spesielt glade for er at det er flere av 

våre medlemmer som har deltatt med stoff denne gangen, noe vi håper vil fortsette. Vi er hele tiden 

avhengige av innspill fra dere, og oppfordrer igjen til å sende oss stoff, stort og smått, det behøver 

ikke være lange avhandlinger. Vi er behjelpelig med å legge til rette. 

Igjen, kos dere med dette jubileumsbladet og God Påske! 

       Hilsen oss i redaksjonen  

 

Referat fra februarmøtet 

Februarmøtet er ensbetydende med årsmøte, så også denne gangen. Bjørg Beyer Riisnes ledet 

møtet, mens årsmøtet ble ledet av Signe Haugen. Årsmøtet forløp greit, uten de store ”bølgene”. 

Det ble valgt et styre, men ingen har villet ta på seg vervet som lagets leder. Det ble vedtatt å 

fortsette med et styre som ikke har leder (såkalt arbeidsstyre). I pausen ble det servert kaffe, te, 

frukt og kjeks. Etter t årsmøtet var ferdig var det noe informasjon blant annet om sydugnad til 

”Tepper til glede”. Så ble det ”vis og fortell”, som vanlig. Masse inspirasjon å hente her! Bildene 

ligger på nettsiden   

 

Kjersti Stenhjem Lie  

 

 

 

Takk for meg… 

Som avtroppende leder i BQL over 3 år vil jeg gjerne takke for meg.  

Det har vært noen flotte år sammen med arbeidsomme, greie, kunnskapsrike, interesserte 

styremedlemmer. Ja jeg kunne tilføyet flere ”go-ord” om disse.  Andre medlemmer som 

Lappenyttredaksjonen med sine frilans- skribenter fortjener også mange takker og ”go-ord”. Det 

samme gjelder webansvarlig og Tepper til glede-kontakt. Om jeg har glemt noen, så er det ikke 

meningen. På medlemsmøtene har det deltatt ivrige og aktive quiltere, noe som har bidratt til møter 

med god stemning uansett tema og innhold. 

 

BQL er et lag som har gode innarbeidede rutiner, men ikke mer fastlåst enn at de kan endres og gis 

annet innhold. Dette med rutiner gjorde at det å bli leder ikke var så skremmende. Hver vår og hver 

høst: aktiviteter, saker som måtte behandles, møter som skulle gjennomføres etc.  Alle i styret 

hadde sine oppgaver, oppgaver som andre utførte og dersom ansvarlig ikke kunne. Samarbeidet 

fungerte utmerket. Så det nye styret ønskes lykke til med de aktiviteter og oppgaver i BQL. 

Dette året skal BQL ha ansvar for å arrangere Vestlandstreffet 2016. Dette er inspirasjon for hele 

laget, alle medlemmene. Det er flere grupper som arbeider med forberedelsene, og dette vil som det 

så fint heter: The best Vestlandstreff ever….. 

 

Men igjen takk for at dere gav med tilliten, det har vært inspirerende og lærerikt. Regner med at jeg 

ser dere på fremtidige medlemsmøter. 

 

Ragna Langlo (Bikko) 
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Nye styremedlemmer 
 

Marit Schaathun  

 

Etter å ha bodd de siste 20 årene i Oslo, flyttet vi til Bergen i høst. 

Her skal vi nyte pensjonisttilværelsen og kose oss med barnebarn. 

Jeg er utdannet Bioingeniør og har for det meste jobbet på sykehus 

laboratorier. 

I Oslo var jeg aktiv i quiltemiljøet, medlem i Tåsen Quiltelag og satt i styret 

der noen år. Jeg kommer til å holde vedlike kontakten med venner på 

Østlandet for vi har hytte på Hvaler som vi bruker mye både vinter og 

sommer. 

Nå gleder jeg meg til å bli kjent med medlemmene i BQL. Som nytt medlem 

er det jo en utfordring å ta på seg styreverv, men jeg håper jeg kan gjøre en 

god jobb. 

 

 

Karen Hella 

 

Jeg er gift og har to voksne døtre og tre barnebarn på 18,16 og 11 år. Jeg har 

jobbet 40 år i forsikring, men er nå pensjonist og har bedre tid til å dyrke 

mine hobbyer. Jeg synger i kor, trener på treningssenter, går turer, leser mye 

bøker og holder alltid på med noe håndarbeid, både strikking, hekling, 

brodering og quilting. 

Min mor var veldig flink til å strikke og sy klær, men selv ble jeg først 

interessert i håndarbeid da jeg gikk på ungdomsskolen for da fikk vi velge 

hva vi ville sy og jeg sydde hverdagsbunad til meg selv som ble veldig mye 

brukt. Etter det begynte jeg å trikke gensere og sy kær til meg selv. Da jeg 

fikk barn, sydde jeg veldig mye lær til dem. Men så vokste de til og jeg fikk 

det mer travelt, så da ble det stopp med søm i noen år. Men så fikk jeg øynene opp for quilting og 

begynte på kurs i Quiltehuset. Dette likte jeg og det ble flere kurs og etter hvert meldte jeg meg inn 

i BQL. Jeg har også deltatt på noen av kursene til BQL. 

Jeg har sydd en del til meg selv og familie og venner og også litt til forskjellige utlodninger. Etter at 

jeg ble pensjonist, har jeg begynt å sy Tepper til glede og det synes jeg er veldig kjekt. Da får jeg 

drive med hobbyen min samtidig som det blir til glede for andre. 

Jeg ser frem til å være med i styret i BQL og håper jeg kan gjøre en god jobb for laget.  

 
 

 

Liv Margrethe Hudson 
 

Jeg er 61 år og enke, jeg har 2 barn, 1 barnebarn og 2 hunder. Er 

utdannet som sekretær og sykepleier og har arbeidet med barn og ungdom. 

Quilting og søm generelt er blant noen av mine hobbyer. Min største 

quilteinspirator er fantastiske Barbara Rastad! Takker medlemmene for 

tilliten! 
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På april møtet skal vi sy: 
 

Mug Rug til Vestlandstreffet. 

 

Ta med stoff firkanter skåret 6x6” i forskjellige farger. Sysaker, limpenn, saks, tråd. Vi holder 

pappmaler som blir utlevert på møtet. 
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Torsdagsklubben i kulturhuset Danckert Krohn. 
 

Torsdagsklubben startet i 1996. Noen syglade damer 

møttes i butikken Quiltehuset for å utveksle erfaringer og 

for å hjelpe hverandre med ting de sto fast med. Etter hvert 

fant de på fellesarbeider de kunne sy på møtene, slik at de 

som ikke hadde noe arbeid på gang kunne ha noe å sy på 

når de møttes. Nå er det kun fellesarbeider som bedrives på 

møtene.  

 

Etter hvert har møtene flyttet seg, først til Bergen 

Husflidslag sine lokaler i Fensal, og nå i 2. etasje i 

Kulturhuset Danckert Krohn der vi leier et rom 2 timer 

hver torsdag. Vi er ca. 10 damer og kan ikke bli flere. 

Branntilsynet har satt grensen på 10 personer i dette 

rommet. Det er lyst og trivelig. Vi kjøper lunsj i kafeen, tar 

maten med opp, koker vår egen te og møtene starter med et 

felles måltid, så setter vi i gang med å sy for hånd, og 

praten går livlig. Det har blitt mange tepper etter hvert.  

 

Til å begynne med ble teppene loddet ut i BQL, og 

pengene gikk til laget. Det ble til slutt for liten oppslutning  

om loddsalget og vi besluttet å lodde teppene ut internt. Har 

vi vunnet et teppe, går vi ut av loddtrekningen, men syr 

trøstig videre så nestemann kan få seg et teppe.  

 

Vi betaler 20 kroner hver på hvert møte. Pengene går til 

leie, resten går til vatt, bakstykke og quilting av teppene. 

Stoffene til toppene tar vi med av det vi har hjemme 

ettersom det passer med farger og design. Når et teppe 

nærmer seg ferdig, finner vi ut hvordan neste teppe skal se 

ut. Vi ser på hva vi har av rester og finner alltid en løsning.  

 

Sist gikk diskusjonen høgt om hvilke farge vi skulle ha på 

kanten når teppet var ferdig. Løsningen ble god. Vi trakk en 

vinner, og vinneren fikk bestemme selv. 

 

I en liten notisbok fører vi opp hvem som er tilstede hver 

gang. Jeg har sett i noen gamle bøker, og ser at av de som 

var med fra starten er Anne-Marie Wolff og Anne Marie 

Bottolfsen fortsatt med.  

 

Siden jeg startet i 2007 har jeg hatt mange trivelige dager i 

Torsdagsklubben. Vi har mye godt arbeid foran oss før alle 

har fått seg et teppe, så finner vi nok ut hva vi da skal finne 

på, kreativiteten mangler ikke. 

 

Hilsen Irén A. Serigstad 

  

Anne Marie Wolff sitt teppe 

Berit Myklestad sitt teppe 
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Teppe under arbeid. 

Eva Gjøringbø sitt teppe 

Irèn Serigstad sitt teppe 

Noen av de flotte fellesarbeidene medlemmene av Torsdagsklubben har laget! 

Arna Quiltelag gratulerer med utgivelsen av Lappenytt nr. 200. Fantastisk at det finnes slike flinke 

damer som legger ned så mye arbeid med å lage blad til alle medlemmene i Bergen Quiltelag. 

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet! 

 

Quiltehilsen fra Arna Quiltelag 

 

 

Åsane Quiltelag  

Hei 

Vi vil gjerne få gratulert dere så mye med utgivelsen av Lappenytt nr 200. Lykke til videre. Et flott 

blad.  

 

Hilsen  

Åsane Quiltelag - Mary Ragnarsson  
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Besøk hos Speich Design i Lyngby i København 
 

I begynnelsen av februar var vi på 

studietur med jobben til København. På 

forhånd hadde jeg prøvd å søke på nettet 

etter quiltebutikker, men jeg fant ikke 

noe. Min kollega Ellfrid Gravem hadde 

«spurt» på Face Book, og hun hadde 

heldigvis fått tips om denne fantastiske 

butikken. Etter skolebesøk første dag, 

stoppet vi en taxi og ble kjørt til Lyngby.  

Det var noe flott og spennende å se hvor 

vi enn snudde oss i butikken og vi møtte 

to veldig hyggelige, hjelpsomme damer, 

Lene Speich og Helene Gravenhorst. Vi plukket frem alt vi ville ha og fikk mange gode tips. Både 

Lene og Helene har skrevet flotte 

bøker. Jeg kjøpte to bøker som Lene 

har skrevet sammen med sin søster og 

en bok som Helene har skrevet. Nå 

skal det bli sydd mye fint av alle de 

flotte stoffene og mønstrene.  

Dette var virkelig en butikk etter min 

smak og med mange fristelser i mine 

farger. Det var heldigvis minibank 

like i 

nærhet

en, for 

i 

butikken kunne man bare bruke danske bankkort. Hver første lørdag 

i måneden demonstrerer de ulike teknikker i butikken. Den uken vi 

var der skulle de demonstrere bruk av Bali Pops. Lørdagen var jeg 

dessverre reist videre. 

Jeg anbefaler alle som skal til København å besøke denne butikken. 

Det er en kort togtur fra København. Butikken ligger i Likørstræde 

5. Det er like ved stasjonen. 

 

     Solveig Engelsen 
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Må dine høyt skattede ‘Fat Quarters’ forbli fargerike, 

mangfoldige og uten ende. 
Må dine quiltesting ‘in the Ditch’ være jevne og rette, og 

må du for alltid bli trøstet av varmen og gleden av en 
håndsydd quilt. 
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Noen tanker etter årsmøtet. 
 

Jeg tror noen hver av oss som var på årsmøtet, fikk en liten støkk da det gikk opp for oss at 

økonomien i laget er ganske skral, og at medlemstallet stadig går nedover. 19 færre medlemmer enn 

i fjor, og langt, langt færre enn bare for noen år siden. 

 

Selv om vi tar innover oss at sy- og quilteinteressen er dalende; strikking er det altoppslukende nå, 

så er det både leit og urovekkende at vi blir stadig færre i laget vårt. 

Skal vi bare sitte rolig og resignert registrere det? Selvfølgelig skal vi ikke det!! Målet må være å 

beholde alle medlemmene vi har, og å prøve å få tilbake så mange som mulig av de som har forlatt 

oss. Jeg tillater meg å foreslå følgende: 

Kan vi kontakte de som ikke har betalt kontingenten og spørre om det er noen spesiell grunn til at 

de ikke vil være medlem lenger. Noe de er misfornøyd med, noe de er skuffet over eller lignende. 

Noe det går an å rette på? 

Og som jeg har påpekt før: ordlyden på innbetalingsblanketten føles veldig avvisende. «Hvis du 

ikke betaler innen fristen, strykes du som medlem». Klar tale, javisst, men må det være så krasst? 

Hva med: «Vi håper du vil fortsette å være medlem i BQL, og setter stor pris på om du betaler 

kontingenten innen fristen. Velkommen til møtene fremover». 

Eller noe lignende. 

Noen er borte fra laget pga alder, sykdom, flytting etc. men tar vi godt nok vare på de som 

kommer? Jeg vet at vi har prøvd mye, men har vi gjort nok til at alle føler seg velkommen? Jeg kan 

godt melde meg til å være velkomstvertinne hvis det kan være en ide. For jeg har vært med i 

BQL  så lenge at jeg kjenner de fleste. Jeg kvir meg ikke for å spørre to ganger om navnet heller 

jeg!  Og nye fjes er bare spennende. 

Hva med å spore opp tidligere medlemmer og høre om de vil ta opp igjen tråden, bokstavelig talt? 

Og kunne vi ha en medlemsverving? Kanskje i forbindelse med Vestlandstreffet? Premie til de som 

verver, og en liten velkomstgave til de nye, og ekstra gulrot til den som verver flest.  

 

Jeg mener å huske at vi har en brosjyre om laget vårt. Hvis det ikke er flere igjen, holder det vel 

med et A4 ark med noen opplysninger og kanskje noen bilder. Kanskje med en lite mønster som 

piff? I disse PC-tider lages vel slikt på null komma null; kan jeg si som er helt på jordet med ny 

teknologi! Men kan ideen brukes? 

Og så kan disse «brosjyrene» legges ut i quiltebutikkene, her kommer jo lappedamene. 

Og tilslutt litt om økonomien: 

Et lite bidrag, men dog: Er det ikke nok  med kaffe og te som servering? Kan vi sløyfe kjeks og 

frukt? 

Alle som kommer på møtene, også gjester, betaler kr. 50. Inkl Lappenytt for medlemmer og kr. 20,- 

for ikke medlemmer og de som tar med for andre. Kr 10 for tidligere blader. 

Behold gevinst på inngangsbilletten, det er gøy. 

Ikke ett møte uten program! Quiz er også morsomt, og sveiser sammen damene rundt bordet. En 

liten demo er også moro. 

Årsmøtene trenger en ekstra godbit som får flere til å komme. 

Det er viktig at det sosiale pleies på møtene, synes jeg, ellers kan jo alle bare sitte foran PC’ene 

sine. 

Uhøytidelige konkurranser var populært, og kanskje modent for å ta opp igjen. 

En annen ide er å be alle ta med en stofflapp på møtet, f.eks. grønne en måned, gule til påske osv. 

15x15 cm er en god størrelse, eller muligens en remse på 5 cm. Så kan den som vinner bli utfordret 

til å vise frem hva lappene kunne bli til. 

 

Dele ut mønster f.eks. på en koppepose el.l. og ha visning måneden etter.  

Etter min mening er det morsomt å ha aktiviteter som kan engasjere. 
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Og til slutt: 

Ha et aktivitetsmøte med alle stoffene vi har til Tepper til glede (det er mange!) slik at medlemmene 

kan forsyne seg og sy hjemme i tillegg til sydugnad, der vi av en eller annen merkelig grunn ikke 

klarer å samle mange medlemmer. (Skulle gjerne like å vite hvorfor). Så kan resultatene vises etter 

en viss tid, kall det gjerne «Utstilling», og kår publikumsfavoritten som får en flott sløyfe, en flaske 

boblevann eller noe annet morsomt. 

Dette var noen løse tanker og innspill. Noen som har flere ideer? Ingen vits å brenne inne med dem. 

Lappenytt tar imot bidrag! 

 

Syglad hilsen fra Anne Marie B 

 

 

En ide til Gevinst til Vestlandstreffet: Papirlommetørkle etui. 
 

En grei og enkel sak å sy for driftige quiltedamer. Jeg har sydd og gitt bort som en liten 

oppmerksomhet til mange venninner. 

 
1. Starter med 3 lag på 17 x 15cm: 1 pent stoff, 1 bordvatt og 1 fôrstoff + 

2 lengder med skråbånd à 15 cm i en passende farge.  

 
2. Stoffene legges mot hverandre med vatten mellom og kantes med skråbåndene. 

 

3. Resten skal sys på vrangsiden. Legg skråbåndkantene oppå hverandre, brett dobbelt og ha dem midt 

på hver kortside. Pass på å dra innerstoffet godt til. Sy en rett søm med normalt sømmonn, snu og sy 

sikksakk på kanten tilbake.  

 

4. Hjørnene brettes til og sys, de er ganske korte, 1.5 – 2 cm. 

 

5. Vrenges og klar til bruk. En liten pakke med papirlommetørklær passer perfekt inni. 

 

Ella Moe-Nilssen 

 



Lappenytt nr. 200/2016  ✄  Side 12 

Patchwork Studio i Altea (Spania). 
 

Jeg reiser en del til en liten by i Spania som heter Alfaz del 

Pi.  Den ligger på Costa Blanca kysten og området omkring 

er meget populært for oss nordmenn. Mange pensjonister 

overvintrer, og klimaet skal være ideelt for reumatikere. 

Derfor har vi også ”Reuma Sol”, et tilbud til reumatikere 

som kan få behandling osv. I nærheten ligger også 

”Solgården”, opprinnelig bygget for psykisk 

utviklingshemmede, men nå gis tilbudet til personer med 

forskjellige fysiske plager også. Norske leger og tannleger 

har etablert seg der nede, og norsk mat kan du kjøpe i supermarkedene.  På noen restauranter tilbyr 

de også kjøttkaker, lutefisk osv.  For pensjonister som ikke kan spansk, føles det derfor trygt å bo 

der. 

 

Området omkring er frodig med furutrær eller pinjetrær som det heter. De har litt lengre nåler enn 

de norske. Vi har høye fjell med turløyper over alt. Den norske klubben har turer hver eneste uke 

med forskjellig vanskelighetsgrad, akkurat som turlaget her hjemme. De driver også andre 

aktiviteter, som historiegruppe, strikkekafe osv. Så tilbudene er mange. Der er til og med norsk 

skole, for en del barnefamilier har slått seg ned her. 

 

Men for vår del var det ferie vi tenkte på da vi 

bygget et lite hus for 30 år siden. Bergen kan jo være 

regnfull om sommeren, og der nede var vi garantert 

sol og varme. 

Vi liker også å se oss omkring, og lunsj oppe i fjellet 

er noe vi alltid må ha med oss. Nå i februar var også 

mandelblomstringen på sitt vakreste.  

 

Bare fem minutter unna ligger byen Altea, 

kunstnernes by blir den kalt da mange kunstnere bor og arbeider der. Byen har et kunstuniversitet 

eller kunstakademi som de kaller det. I gamlebyen er der mange koselige restauranter, og om 

sommeren selger kunstnerne produktene sine i salgsboder på kirkeplassen.  Utrolig koselig å 

spasere i gamlebyen. 

 

 En dag for et par år siden kom vi kjørende gjennom en gate 

hvor man er litt ”utenfor allfarvei”, og der ser jeg plutselig et 

skilt med Patchwork Studio Altea.  Dette måtte jeg undersøke 

nærmere. Det viste seg da at en engelsk dame, Jean Williams, 

hadde hatt butikk og undervisning der i seks år, og det hadde 

ikke jeg oppdaget før. 

 

En utrolig koselig dame.  Første gang jeg var der hadde hun undervisning for damer fra forskjellige 

land, bl.a. Portugal, Italia, Spania, England og Nederland. Jeg fikk gå rundt og se hva de jobbet 

med, og samtalen gikk på en blanding av forskjellige språk. Hun har også en longarm quiltemaskin. 

Jeg spurte om hun hadde kurs på den også, men det hadde hun ikke.  

Når jeg er i Spania tar jeg alltid en tur innom butikken og blir svært godt tatt imot.  Hun selger 

dessuten alt vi trenger av tilbehør til lappeteknikk, vatt og en del quiltestoffer.  

Kanskje er det noen av dere som reiser til Altea en gang iblant, og da finner dere henne på denne 

adressen: C/Cuesta de las Narices 32, 03590 – Altea. Vel verdt et besøk. 

 

Turid Tennebekk Hansen 
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Logo-teppet var det første fellesarbeidet i regi av BQL, og ble sydd 

tidlig i lagets historie.  
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Slik startet det hele! 
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Og så var vi i gang! 
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Lappenytt – medlemsblad for Bergen Quiltelag i 19 år! 

Tekst: Turid M. Uren og Astri Ese Hole. 

 

De første årene etter at Bergen Quiltelag ble stiftet, ble all informasjon til medlemmene gitt i form 

av infoskriv som ble sendt ut i forkant av møtene, men laget vokste og det ble etter hvert en stor 

jobb å holde på med dette. Hvem som kom på den ambisiøse ideen om å starte et eget infoblad for 

laget vet jeg ikke, men noen ildsjeler tente på ideen, og satte det hele i gang. 

 

 Første nummer ble kalt Bergen Quilte-blad» og kom ut i februar 1996, da BQL var 9 år. Det besto 

av 6 sider med masse god informasjon og et variert innhold. Jeg er i dag full av beundring for de 

damene som gikk i gang! Det ble i det første nummeret utlyst en liten konkurranse om å finne et 

godt navn til bladet, og allerede i nr. 2 hadde bladet fått navnet «Lappenytt», noe som ble godt 

mottatt, og som fremdeles er navnet, snart 20 år senere! Jeg blar i gamle blader og ser at 

«headingen» har endret seg en del opp gjennom årene, det er nok redaksjonens smak og behag som 

gjenspeiler seg! 

 

Redaksjonen har skiftet opp gjennom årene, men alle har vært dedikerte og har gjort en flott jobb.  

Jeg har sittet og bladd i gamle utgaver, og det er jo som en historiebok over laget vårt. Hele tiden 

har det vært et godt og variert innhold i bladet. Jeg kom med i redaksjonen for et par år siden, og 

hadde vel aldri tenkt over hvilket stort arbeid som ligger bak hvert nummer! Vi er stadig «på 

hugget» når vi hører om at noen av våre medlemmer skal ut og reise eller skal på kurs, og vi 

oppfordrer alle til å bidra. Vi har en del faste spalter, og for tiden er det «Min første og siste quilt», 

som går som en serie, der den som skriver oppfordrer et annet medlem til å ta over stafettpinnen.  

 

Tidligere har vi blant annet hatt «Månedens Blokk» og «Mystery Quilt» som har vært serier.  

Lappenytt kommer ut 10 ganger pr. år og er nå et blad på 12 sider. Det blir levert ut på 

medlemsmøtene, 1 blad til hvert medlem som kommer på møtet, og kan i tillegg ta med blad og 

betale kr 10,-. Fra og med nr. 145 begynte vi å legge en pdf-utgave ut på hjemmesiden vår. De 

ligger åpne for alle som ønsker å lese eller laste ned.  Hvis du ønsker å se nærmere på disse 

utgavene går du inn bql.no og trykker på fanen merket Lappenytt. 

 

 Vi i redaksjonen er alltid spente når vi skal gå i gang med et nytt blad om vi har nok stoff til å fylle 

bladet. Det kan ofte se litt tomt ut i artikkelbunken, men det går alltid bra, og det mest utrolige er at 

vi av og til har for mye stoff og må gjemme noe til neste blad! Bare én gang på alle disse årene har 

bladet ikke kommet ut pga. for lite stoff, og det må vi si oss veldig fornøyde med. 

Nr. 100 utkom i januar 2006. Det var et fyldig blad på hele 100 sider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlegg i Norsk Quilteblad i 2015 
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Redaktører og redaksjon i Lappenytt gjennom 200 nummer. 
 
Anne Marie Wolff som var leder av BQL i 1996 var den som startet Lappenytt, sammen med Kelly Iversen 
og Birgitte Nysteen.  
 
I nummer 1 som utkom i februar 1996 het Bergen Quilte-blad. I dette første bladet ble det utlyst ledig 
stilling som redaktør og samtidig ble det utlyst en navnekonkurranse.  
 
I nummer 2 i mars 1996 var stillingen som redaktør besatt av Nina Kvalsvik, og Anne Marie Wolff, og Kelly 
Iversen fortsatte i redaksjonen. Etter et par nummer sluttet Kelly og Grete Lund kom med i redaksjonen.  
 
I nummer 39 i desember 1999 sluttet Grete i redaksjonen og Berit Holck kom inn som ny medarbeider. 
 
I nummer 42 i mars 2000 ble redaktørjobben overtatt av Åse Monsen. 
 
Fra nummer 50 i januar 2001 kom Barbara Rastad inn som ny medarbeider istedenfor Berit Holck. 
 
Fra nummer 63 i april 2002 gikk Anne Marie Wolff ut av redaksjonen og ble erstattet av Torbjørg Stegen. 
 
I nummer 119 i desember 2007 ble det overlapping av både redaktør da Åse sluttet og Karen Werner 
overtok det ansvaret som redaktør. I tillegg gikk Torbjørg ut og Irene Haugland kom inn i redaksjonen. 
 
Fra nummer 127 i oktober 2008 ble det farger i bladet. 
 
I oktober 2009 ble det ikke laget noe blad, da bladet manglet redaktør. 
 
Fra nummer 136 i november 2009 overtok Leni Eriksen som ny redaktør etter Karen. Samtidig ble det ny 
redaksjonskomite med Anne Marie Wolff, Barbara Rastad og Margun Vatshelle. Lappenytt fikk også en ny 
LAYOUT. 
  
Fra nummer 139 i januar 2010 ble Astri Ese Hole ansvarlig for websiden etter Nina Kvalsvik som hadde 
opprettet siden for oss. 
 
Fra nummer 144 i september 2010 ble Astri Ese Hole ny teknisk redaktør, mens redaksjonen fortsatte med 
Anne Marie Wolff og Margun Vatshelle. Barbara sluttet da redaksjonen. 
  
Fra nummer 146 i november 2010 kom Kjersti Stenhjem Lie inn i redaksjonen 
. 
Fra nummer 148 i januar 2011 ble Turid Uren webansvarlig og ble også ny medarbeider for Lappenytt. 
 
Fra nummer 168 i januar 2013 gikk Kjersti over til frilansskribent, og Turid overtok i neste nummer. 
 
Fra nummer 199 i februar 2016 gikk Anne Marie Wolff ut av redaksjonen. 
 
Fra nummer 200 består redaksjonen av redaktør Turid Uren, sekretær Margun Vatshelle, styrets 
representant Ella Moe-Nilssen og teknisk redaktør Astri Ese Hole. 
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De første forsidene 
 

.. og litt av endringene 
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Lappenytt – Skriveglede 

 

 
Etter en kort periode i styret for Bergen 

Quiltelag ble jeg inspirert av mulighetene med 

Lappenytt. Det må ha vært ca. år 2000. Selv 

om jeg ikke behersket norsk ble jeg 

oppmuntret av min mann, som hele tiden var 

en viktig støttespiller. 

 

Quilting har i årevis gitt meg store gleder og 

gode venninner. Jeg traff så mange som 

inspirerte meg, og dette ville jeg dele med 

flere. I redaksjonen var jeg sammen med 

Torbjørg Stegen, med Åse Monssen som 

redaktør. Vi møttes en gang i måneden, og 

disse møtene minnes jeg med glede. 

     

Vi hadde god kontakt med quiltelagene rundt 

Bergen, reiste til møter og utstillinger, 

intervjuet aktive quiltere. Underveis plukket vi 

med oss mange nye ideer, som ga økt 

inspirasjon til arbeidet, og innspill til møtene. 

Det ble derfor ikke bare det å skrive som ga 

entusiasme, men at vi ble inspirert til å ha alle 

sansene med oss. Det ga enda større forståelse 

for livsgleden som quiltere får fra sin hobby. 

 

Jeg ble mer årvåken, mer nysgjerrig, ble flinkere til å snakke med folk, stille spørsmål, og så i 

ettertid skrive om mine inntrykk. Jeg ble flinkere på norsk. Det kunne være hektisk til tider, og 

produksjonen var mer tungvint den gang, men så vidt jeg husker kom vi alltid i mål, om enn i siste 

liten. 

 

Det var vel i 2009 at jeg fikk problemer med synet, og derfor fant det nødvendig å gi meg. Men 

disse årene med Lappenytt var utrolig givende, og en takk til alle som ga meg så mye inspirasjon. 

 

                                                      Barbara Rastad  

 

Bildet viser Barbara sammen med to søstre som kom til Bergen fra Somalia. Den ene 

hadde en sterkt deformert rygg, og gikk gjennom en tøff behandling på Haukeland 

sykehus. Barbara sydde quilter til dem! 

 

 

  



Min kone quilter 
 

Å Vestland, Vestland, når jeg ser deg slik 

Med quiltere fra fagre fjell og tronge vik 

Samlet her i denne vakre byen 

Under den våte skyen 

En kreativ ånd 

Har lagt sin hånd  

For damene er klar 

Med alt det de har 

Av stoffer, vatt og filt 

Og sprer glede med quilt. 

 

Min kone er helt hekta 

Og lager quilt til hele slekta. 

Den som er stor 

Får quilt fra mor  

Er du kun et lite nor 

Får du quilt fra bestemor. 

Familie over hele verden 

Får tepper med på ferden. 

 

Hvis jeg leter etter fruen 

Er hun på et gulv i stuen 

Enten tripper hun på tærne 

Eller krabber rundt på knærne 

Mellom biter små og store. 

Det er ikke plass på bordet. 

 

Når hun smeller i vår dør 

Da vet jeg godt fra før 

hun er ikke sint på meg 

Hun har ikke gått sin vei 

Hun skal bare bort en stund 

For å hente råd fra en nabos munn 

 

Hvis du kommer til vår dør 

Uten å ha vært der før 

Vit at det er ikke lett 

Innfor døren står et strykebrett 

Med et strykejern 

For fra nær og fjern 

stoffer hun har fått 

med sauer, biler, slott 

 

Iblant må også jeg til pers 

Og da helst uten kontrovers 

bidra med no’n tips og vink 

og fortelle at hun er flink 

 

 

 

 

 

 

Hvem trenger vel budsjett? 

Det viktigste er å skjære rett 

Du må bare bry deg om 

At du har sømmerom 

Det er nemlig veldig viktig 

At alle trekanter treffer riktig 

Den nye log cabin blir nok flott 

Når du har alle nyanser i blått. 

 

I vårt hus er mange rom 

Det ene er et lager som 

Har stoff i hyller og reoler 

Der du må opp på stoler 

For å nå helt opp 

Min kone synes det er topp 

med mønstre og med stoff 

Hun har nok til kongens hoff. 

 

Jeg våknet her forleden natt 

Jeg var ensom og forlatt 

Det var mørkt som i en sekk 

Og min kone borte vekk 

Jeg lyttet litt nervøs og spent 

Var det lyden av no’ kjent? 

Den lyden kjenner jeg fra før 

Jeg vet nok hva hun gjør 

Også ved dette høve 

et mønster hun må prøve 

Det er ikke lyden av et dyr. 

Min kone sitter nok og syr. 

 

Vi trenger ikke tur til Syden 

Vi må bare høre lyden 

Av en symaskin som surrer 

Da ingen av oss murrer 

Der en symaskin står fremme 

Der føler vi oss hjemme. 

Men egen symaskin på hytten 

Gjør samme nytten. 

 

Selv om det er leit og trist 

Så er det sant og visst 

Det er no’ jeg ikke har fortalt 

Jeg finner løse tråder overalt 

Til og med i maten 

De setter farge på salaten 
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Når du deler dag og natt 

Med en kone helt besatt 

Kanskje også jeg bør lære 

Det av quilting mest elementære? 

Men kanskje det er heller klokt 

Å lære mer om stekt og kokt 

Så det blir middag på vårt fat 

Uten at hun bruker tid på mat. 

 

De som kjenner meg de vet 

At på et kjøkken er jeg analfabet 

Jeg kan både koke og steke poteter 

Men ellers vet jeg knapt hva det heter. 

Jeg kan lære av min sønn 

Det er ingen bønn 

Han skaper all verdens retter, 

mens jeg steker koteletter. 

 

 

 

 

 

 

Noen syr og noen strikker 

Noen har de smarteste replikker 

Noen røker med, andre uten filter 

Ingen er mer hekta enn en ekte quilter. 

Når vi drar på ferietur 

Er hun både smart og lur 

Da går hun der og kikker 

Etter spennende butikker 

Kanskje kjøper hun en skjorte 

For å bytte den som nå er borte 

 

En takk til alle dere kvinner 

Som gjennom quilting er venninner 

For min kone og hverandre 

Quilting kan mangt et liv forandre 

Dagen blir litt mindre trist og lei 

Så min kone holder ut med meg. 

 

Svein-Erik Rastad 

  



Utstillinger jeg har deltatt på gjennom 30 år med quilting. 
Av Signe Haugen 

 

Jeg har alltid likt å få tilbakemeldinger på hva folk synes om det jeg lager, og derfor har jeg vært 

svært aktiv når det gjelder utstillinger og annen type fremvisning av quiltene mine. Når jeg nå ser 

igjennom og sammenfatter hva jeg har gjort er jeg selv ganske overrasket over omfanget, selv om 

det er nesten 30 år siden første gang jeg stilte ut noe. 

 

Min første utstilling hadde jeg i Askim Rådhus i 1997, det var mens vi bodde i Spydeberg, der stilte 

jeg ut sammen med en dame som laget dekorasjoner av tørkete blomster. Dette var i perioden da jeg 

laget bilder i Watercolour-teknikken, helt i den spede begynnelsen. Ikke lenge etter ble jeg virkelig 

besatt av emnet, og jeg laget en serie med fuglebilder, alle i samme størrelse. Disse ble publisert i 

Quiltemagasinet i løpet av det første året magasinet eksisterte. En av disse var «The Eagle has 

Landed». De fleste av disse har blitt solgt i ettertid. 

 I 1998 meldte jeg meg inn i NQF, og siden da har jeg 

hatt noe på medlemsutstillingen og ofte i konkurransen 

på nesten alle årsmøtene i forbundet. I den perioden 

hadde jeg et enkeltmannsforetak der jeg drev med 

mange former for husflid, og jeg reiste rundt på mange 

messer og kjøpesentra i Østfold og andre steder i 

Østlandsområdet for å stille ut og selge. Selv om det 

primært var de vevde filleryene mine som ble solgt, 

hadde jeg alltid med meg noen quilter også. Sommeren 

2000 ble det arrangert et stort marked med utstilling ved 

kommunehuset i Hobøl, der hadde jeg nærmere 10 m 

veggplass som var dekket av quiltene mine. Jeg var 

medlem i Husflidshåndverkerne i Akershus i den 

perioden, og sammen hadde vi salgsutstillinger både i og 

utenfor Oslo, den siste jeg var med på sammen med dem 

var Rennebumartnan i 2003. 

 

 

Høsten 2003 flyttet vi til Bergen, og jeg meldte meg 

inn i BQL og Fana Husflidslag, og allerede første 

høsten fikk jeg plass på Julemarkedet på Stend, der jeg 

har vært med hvert 

år i nærmere 10 år. I 

2004 hadde bladet 

Magic Patch som jeg 

abonnerte på da, en 

konkurranse som 

hadde tema 

«Landscapes and 

Lights of the 

World», og jeg 

sendte inn teppet 

Northern Sunset som fikk 7.premie. Dette var et av de siste 

bildene i fugleserien min, og quiltingen tok en ganske annen 

retning etter dette. Men etter at teppet kom hjem, fikk jeg en 

henvendelse fra bladet, som ville publisere noen av bildene mine, 

med tegninger og oppskrifter, det ble i alt 3 oppslag, alle med 
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Watercolour-bilder. Etter dette ble jeg også omtalt på 4 sider i bladet, i en serie de hadde gående 

som het «Portrait of an Artist».  

 

Dette var i 2005, og da det samme bladet skulle arrangere stor quilteutstilling i Lyon i 2006, ble jeg 

og flere andre norske quiltere invitert til å stille ut under temaet «Focus on Scandinavia». Jeg reiste 

til Frankrike da og fikk også sett en annen stor utstilling som var i Lyon samme uken. På denne 

tiden laget jeg mest abstrakte collage-bilder, de fleste med monokromatisk, 3-dimensjonalt uttrykk.  

 

Etter at det hadde blitt ganske mange tepper i denne kategorien, hadde jeg utstilling i et lite galleri 

på Lille Øvregate, Lille Atelier, både i januar 2008 og 2009. Etter den abstrakte collageperioden bar 

det over i mer naturalistisk retning, med landskapsbilder inspirert av norske landskap. Norges 

nasjonalfjell Stetind i Nordland hadde lenge fascinert meg, og det har blitt til sammen 7 utgaver av 

dette fjellet, alle unntatt ett er solgt.  

 

I 2009 stilte jeg ut en uke i Galleri Skjold, der jeg solgte bra, og 

i 2010 hadde jeg mange bilder hengende en periode på veggene 

i kaffebaren «Dromedar» i Gågaten i Bergen.  

I 2011 stilte jeg ut bilder under samlebetegnelsen «Struktur på 

overflaten» i Småsalen i Fana Kulturhus. 

 

 

Min siste utstilling var i Veldhofen i Nederland i mai 2012. Jeg 

var blitt invitert til å presentere arbeidene mine i en egen 

avdeling på utstillingen, et årlig arrangement som kalles Open 

European Quilt Championship. Det var også mange andre 

quiltekunstnere som hadde sin egen avdeling. Jeg kalte 

utstillingen min «Inspired by Nature» og hadde 15-20 quilter 

med meg. Det var en spennende tur, og jeg fikk mange positive 

kommentarer, og jeg fikk sett en spennende utstilling med 

konkurranse i tillegg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til slutt vil jeg også nevne at jeg i flere år har sendt arbeider til utstilling på den årlige 

quiltefestivalen i Birmingham, dette har vært gjort i regi av NQF som har tatt seg av samlet 

forsendelse av de norske quiltene som skulle dit. 

  

Jeg vil til slutt oppfordre dere som leser dette, til å ikke være redd for å sende arbeider til 

utstillinger som arrangeres. Du ser arbeidet ditt i et nytt lys når det vises sammen med andre, og du 

lærer alltid noe nytt, og får ideer til forbedringer og nye prosjekter. 
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Tepose-etui 
1 stoff til utside 5 x 7” (høyde x bredde) 

1 stoff til innside 5 x 7” 

2 stoff til lommer á 5 x 7” 

Volumvlieselin 5 x 7” 

Knapp og tråd til lukning 
 

 

Brett begge lommene dobbelt, slik at de blir 2 ½” x 7”. Sy en stikning langs bretten. 

Legg den ene lommen på stoffet (som skal være innsiden av etuiet), 1” ovenfor nederste kant.  

Sy fast langs lommens nederste kant. Legg den andre lommen oppå, men slik at den ligger kant i 

kant med nederste del av etuiet. Fest med knappenåler. 

Stryk volumvlieselin bak på utvendig stoff. Legg denne delen oppå den innvendige 

delen, slik at de ligger rette mot rette. Sy hele veien rundt, men la det være en vrengeåpning 

oppe. Klipp av hjørnene, og vreng arbeidet. Stryk godt. Sy en stikning rundt hele etuiet.  

Sy også en midt på etuiet slik at du får 4 avdelte lommer. 

Sy i knapp og tråd til lukning. 

 

Lykke til! 

Hilsen Quiltebutikken  
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«sakset» fra Lappenytt nr. 95 i 2005 
 



Lappenytt nr. 200/2016  ✄  Side 26 

Oppskrifter fra kurvfestene våre: 

 

 

Eggesalat 

 Kok 3 egg i 11 minutter og skjær de  

3 ganger med eggedeleren 

 ¼ løk hakkes smått 

 1 boks gaffelbiter kuttes smått 

 1 pose ekte majones 

Bland alt godt. 

 

 

 

 
Laksemousse 

Oppskrift ved Eva Gjøringbø 

 

 500 g kokt laks eller ørret 

 4 ts lys aspikpulver 

 ½ dl eplejuice 

 2 dl fiskekraft (ikke for salt) 

 4 ss majones 

 2 ss lettrømme 

 1 ½ dl kremfløte 

 

Den kalde fisken finfordeles – gjerne med en stavmikser.  

Løs opp aspiken i eplejuice og fiskekraft, når den er kald blandes det sammen med 

fisken og de andre ingrediensene. 

Legges i en passende form og stelles kaldt 5 – 6 timer. 

Hvelv den opp på serveringsfat og dekore med f.eks. reker og dill. 
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Vannbakkelsoppskrift 
Fra Berit Myklestad 

 

I jubileumsåret 2012 hadde vi hjemmebakst på hvert møte.  

Jubileumskomiteen startet opp i januar, og vannbakkelsen til Berit Myklestad falt 

særdeles godt i smak. Her er oppskriften: 

 

130 g smør/margarin 

2,5 dl vann 

140 g hvetemel 

4 små egg 

 

Kok opp smør og vann, ha melet raskt oppi og rør til deigen samler seg og slipper 

pannebunnen. Avkjøl litt. Halvpisk 1 egg om gangen og rør inn i deigen før neste 

egg. Deigen skal holde formen og ikke flyte utover. Deigen legges med 2 is skjeer på 

plate dekket med bakekepapir. Stekes med varmluft ved 200° C i 20 minutter. 

Kakene glasseres med melis rørt ut i sitronsaft,  

eller fylles med krem med melisdryss på toppen 

 
 

 

  
 
 

  

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.krem.no/uploads/1/3/3/9/13397924/9297967_orig.jpg&imgrefurl=http://www.krem.no/hjem/fylte-profiteroles&h=733&w=1100&tbnid=ONVxsSqS--2ZGM:&docid=p07ZYqMw7LEwrM&ei=NqS5VrjVEMrF6ATt17-YDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwi4yLTPourKAhXKIpoKHe3rD8M4ZBAzCEMoQDBA
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6vdqto-rKAhXkBZoKHXdBCR0QjRwIBw&url=http://hobbybruket.blogspot.com/2012/04/vannbakkels-et-4h-prosjekt.html&psig=AFQjCNFSXrx7WMiqkCuqTXycntLMnXGD0A&ust=1455093134531290
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Stoffarven fra Helga Eggøy. 
Helga Eggøy er tidligere medlem av BQL, og tilfeldigheter gjorde at Turid Uren ble kollega med en 

av døtrene hennes på Statoil Marin. Da ble kontakten tettere, og Turid og Helga hadde god kontakt 

gjennom flere år. Helga slet med dårlig helse i alle de år hun og Turid hadde kontakt, men hun var 

en ivrig quilter og sto på det hun klarte, noe som ga henne stor glede. Helga bodde på Austevoll og 

Turid var på besøk og fikk se stofflageret og også prøve longarm quiltemaskinen som sto i et 

kjellerrom men som flere av damene på Austevoll eide sammen.  

 

Da Helga døde for ikke så lenge siden tok datteren kontakt med Turid og spurte om hun kjente noen 

som kunne være interessert i stofflageret etter moren, for huset skulle tømmes. Turid foreslo at 

Bergen Quiltelag alltid trengte stoffer til ‘Tepper til glede’ og andre veldedige formål, og de ble 

enige om at dette ville moren ha likt. 

 

Vi (Astri og Turid) avtalte at vi skulle 

komme ut og hente stoffene, og det ble 

antydet at det var store mengder det var 

snakk kom! Den avtalte dagen blåste det 

opp til den mest stormfulle dagen i år, og 

turen til Austevoll måtte avlyses. Ny 

avtale: Datteren skulle ta stoffene med 

fra Austevoll når hun skulle utover, og så 

skulle Turid hente ved Fana Kirke, og det 

var mange sekker og en koffert fulle av 

stoff. 

 

Da vi pakket ut, var det rene julekvelden. 

Noen stoffer var det fremdeles prislapper 

på og det var en god del store stoffstykker. Vi fant også en del påbegynte arbeider, og noen av dem 

har vi tenkt å gjøre ferdig/bruke sammen med andre stoffer og sy noe til de tre døtrene til Helga, så 

de kan ha dem som minner etter moren og som takk for at vi har fått ‘arve’ denne store stoffskatten!  

 

Vi har sortert en del av sekkene, og levert én 

pose til Arna Quiltelag v/Anne Kari Vassdal 

som syr til Tepper til glede. En annen pose er 

levert til BQL v/Anne Kari Reutz, til de som 

syr tepper hos Tonje. Resten av stoffene er 

lagret hos Turid og vil bli fordelt etter hvert. 

 

Det var de tre døtrene sitt ønske at de må få 

bilder av noen av teppene som blir laget, så de 

har noen minner, og dette er formidlet til de 

som mottok stoffene. Bildene kan sendes til 

Turid når så langt kommer. 

 

      

 

Hilsen Astri Ese Hole og Turid Uren 

 

 

 

Sorteringen er i gang! 

7 sekker + en koffert 
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Brokkoli-, drue- og pasta salat 
(fra kurvfesten / ved Turid Uren) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaen kokes etter anvisning og kjøles av. 

Pecan kjernene hakkes opp og «ristes» noen minutter i stekovn eller på stekepanne så 

de blir litt sprø får litt mer smak. 

Baconskivene sprøstekes og kjøles av. Jeg legger dem utover en stekeplate og setter i 

stekovnen på middels varme. Pass godt på så de ikke svir. Når bacon er avkjølt 

knuses det i småbiter. 

Brokkolien deles i små buketter. Stilkene skrelles og deles i små terninger. 

Druene deles i halve. 

* * * * * * * * * * * * *  

Majones, sukker, rød løk, rødvinseddik og salt blandes godt i en stor bolle, rør godt 

med en visp. Brokkoli, druer og pasta blandes inn. Dekk skålen med plast og la stå 

kaldt i minst 3 timer. 

Før servering drysses pecan kjerner og bacon over og blandes godt inn. 

Serveres med godt brød. 
 

 

Håper det smaker!  

Hilsen 

Turid Uren 

 

  

Du trenger: 

1 cup hakkede pecan kjerner 

½ pakke Farfalle pasta (små 

sløyfer) 

1 stor brokkoli evt. 2 små 

1 cup majones 

1/3 cup sukker 

1/3 cup hakket rød løk 

1/3 cup rødvinseddik 

1 teskje salt 

2 cups røde druer uten steiner 

8 bacon skiver, eller mer hvis 

tynne 

 

http://www.myrecipes.com/recipe/broccoli-grape-pasta-salad
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Noen som kjenner seg igjen?  

Hilsen 

Turid Uren 
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Jubileumssangen 2012 
Melodi: Sov dukke Lise 

 
Vi quiltedamer fra Bergen by 

Liker å skjære, tråkle og sy. 

Samler på stoff vi bare må ha 

De blir til skatter som gjør oss glad 

 

Tepper til glede, tepper til bruk 

Puter og vesker, løper og duk 

Sygleden vokser for hvert et sting 

Alle vi tryller frem nyttige ting 

 

Vi har et rom der vi kan gå inn. 

Hvor vi kan quilte med hjerte og sinn. 

Der kan vi glemme mann, hus og mat. 

Hvordan skal det bli middag på fat? 

 

quiltegresskaren gjør det han må: 

Støvsuge tråder store og små. 

Quiltegresskaren gjør det han bør: 

Lage god mat bakom kjøkkenets dør. 

 

I dag er det tirsdag og vi skal gå 

ut på et møte der vi skal få 

inspirasjon av damer i fleng 

Som kan sy duker og tepper til seng. 

 

For noen damer, de e’kkje ty, 

Viser frem alt de klarer å sy. 

Da kan vi lytte, beundre og se. 

Så går vi hjem og får ny giv av det. 

 

Turid T. H, Anne Marie B. og Irén S. 
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Kellys lov for quiltere.  

§1. Kvinnen foran deg kjøper den siste halvmeteren av det stoffet du 

ønsket å kjøpe. 

 

§2. Hvis du bruker opp favorittstoffet ditt i dag, vil det være akkurat 

det stoffet du vil trenge for å fullføre morgendagens prosjekt. 

 

§3. Når du stryker stoff du ikke kjenner fra før med et varmt strykejern 

vil du oppdage at det inneholder polyester. 

 

§4. Quilteboken som du legger på et sikkert sted, finner du aldri igjen. 

 

§5. Når en dårlig søm syes for andre gang, vil den alltid bli verre enn 

den var første gang. 

 

§6. Når du syr en søm til før du legger deg, kan du være sikker på å 

velte boksen med knappenåler. 

 

§7. Ujevnheten på saksen din vil komme på akkurat det stedet hvor 

nøyaktighet i arbeidet var viktigst. 

 

§8. En 12” blokk vil alltid måle 12,5” på en side og 11 ¾” på motsatt 

side. 

 

§9. Distansen en trådsnelle vil trille under quilterammen er lik 

lengden av armen din pluss 5 cm 

 

§10. Når du har stukket deg i fingeren med en quiltenål vil du alltid 

anta at stikket ikke er dypt nok til å blø på det hvite stoffet. 

 

§11. En forsvunnet quiltenål er en tragedie i foten 

 

§12. Gleden for hver dag er proporsjonal med antall timer brukt på 

quilting! 

 

Fra Quilters Newsletter Magazine mai 1983. 
 

 

 

 

 



 

Lappenytt nr. 200/2016   ✄  Side 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd fra en Singer Symaskinmanual fra 1949 

 

Forbered deg mentalt for å sy. Tenk over hva du skal gjøre. Gå aldri til symaskinen 

med et sukk eller mangel på interesse. Et bra resultat er vanskelig hvis 

likegyldigheten får dominere. Prøv aldri å sy med vasken full av skitne kopper og kar 

eller uoppredde senger! 

Når det er viktige oppgaver i huset, gjør disse først slik at du slipper å tenke på dem 

og kan glede deg over å sy. Når du syr, gjør deg selv så vakker som mulig! Ta på deg 

en ren kjole. Ha en liten pose med fransk pudder ved symaskinen som du kan ha på 

fingrene innimellom. 

Vær fin på håret, og husk pudder og leppestift. Hvis du hele tiden er litt engstelig for 

at du får besøk, eller at mannen din kommer hjem, og at du kanskje ikke føler deg fin 

nok, vil du ikke klare å kose deg med syingen! 

  

Oversatt av Turid Uren 

  



Lappenytt nr. 200/2016  ✄  Side 34 

Et nytt begrep dukket opp på 

quiltefestivalen i Houston i år: 

TextileFusion. 
  

Det kan oversettes med 

«sammensmelting», her snakker 

vi om to eller flere teknikker. 

Suzann Thompson er damen bak 

dette begrepet og teknikken.  

«Jeg elsker å strikke, hekle, sy og 

utsmykke, og TextileFusion fant jeg opp fordi jeg ikke kunne 

velge én teknikk fremfor de andre». 

Nå lager hun «quilter» av alle disse elementene! Jeg vet ikke 

om jeg likte det eller ikke, men noe nytt er det i alle fall. Hun 

bruker gammelt og nytt i strikk og tekstil som hun kutter opp og syr fast til et stoffunderlag. 

Deretter quiltes det og avsluttes med lukkekant. Så begynner selve utsmykkingen som består av 

heklemotiver, broderisting, knapper og perler.  

         Turid Uren 

Her er noen av de utstilte quiltene hennes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Antelope Horns (2015) 

24inch x 36 inch 

Strikking, hekling, quilting og 

utsmykning, mange forskjellige 

materialer, knapper og perler. 

Mama Lion (2015) 

24 inch x 28 inch 

Strikking, hekling, quilting og 

utsmykning, mange forskjellige 

materialer, knapper og perler. 
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Firewheel Meadow (2014) 

34 inch x 38 inch 

Strikking, hekling, quilting og 

utsmykning, mange forskjellige 

materialer, knapper og perler. 

Shards 1: Willow (2000) 

34 inch x 34 inch 

Strikking, hekling, quilting og 

utsmykning, mange forskjellige 

materialer, knapper og perler. Acetat 

lukkekant, biter av knust porselen. 
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Alle husker vel «I love Lucy»? Visste ikke at hun også hadde 

problemer med quiltingen!!  

 

  

  

Oversatt av  

     Turid Uren 
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På «quilte»-kurs med gamle Donald-blader, tape og fiskesnøre. 

Helt siden jeg så vesker laget med Meksikansk brette-teknikk på 

«Vis og fortell» i BQL, har jeg tenkt at dette må jeg lære meg. 

Så da Nordfjord Lappe- og Quilteklubb tilbød kurs i teknikken 

under Vestlandstreffet 2015, var det ikke vanskelig å bestemme 

seg for å dra. Material-listen var litt uvanlig for en quilter. Vi 

skulle ta med gamle ukeblad/aviser/tegneserier, pakke-tape, 

fiskesnøre, papirsaks og pinsett. Resten kunne vi låne eller lage 

på kurset. Lørdag morgen møtte åtte forventningsfulle damer 

vår entusiastiske og inspirerende kursleder Vigdis Hovden 

Månsson. Hun hadde med seg mange fine modeller, og vi 

oppdaget fort at hvis vi blir «hektet» på fletting er det ingenting som kan kastes. Vi må kanskje til 

og med tigge om mer reklame hvis det er et firma som har fine farger i sine trykksaker. Dagen gikk 

med til å lære det grunnleggende i teknikken. Vi klippet ut 

papirrektangler, limte papirbitene på tape, brettet og brettet, og 

flettet bitene sammen til sikksakk-remser. På slutten av dagen 

fikk vi lære hvordan remsene blir satt sammen til ringer. Her 

var det noen triks som ikke var så lette å få med seg så sent på 

dagen, og Vigdis hjalp oss tålmodig. Så skulle sikksakk-

ringene sys sammen med fiskesnøre, og da fikk vi forklaring på 

det med å «lage det vi trenger». Nålen klippet vi nemlig ut av 

plastlokket på en pepperkake-boks. Ingenting kan kastes! 

Søndagen fortsatte vi der vi slapp og så laget vi bunn og sydde 

i glidelås. Like etter lunsj var den lille vesken helt ferdig, og 

jeg kunne vende nesen hjem mot Bergen med et ferdig produkt 

i bagasjen. Ikke så ofte jeg har opplevd det etter en kurshelg. 

Vestlandstreffet ble innledet med et inspirerende foredrag 

fredag kveld. Wenche Wolff Hatling fra Northern Quilts 

fortalte om sin sy- og skaperglede, og om å våge å tenke litt 

stort. Hvorfor nøye seg med Norge når «Verden» er et mye 

større marked for en quiltedesigner? Wenche har vist at det går 

an. Nå laserer hun sin første serie med julestoff for Moda, 

verdens største stoffprodusent. Hun viste mange flotte tepper 

og røpet noen av sine triks. (Smal tresting-sikksakk med lange sting fungerer for eksempel godt til å 

sy på lukkekant (på fremsiden) når du ikke har tid/lyst til å sy den til for hånd. Jeg må prøve det en 

gang).  

Vestlandstreffet er mye mer enn bare foredrag og kurs. Det er koselig båtreise, gode dager og lange 

kvelder med quilte-venninner, sytøy og «nogo attot». Det er quiltebutikker og utstilling som får 

ideene og sy-lysten til å boble. Det er festmiddag, lunsjer og pauser der du treffer nye og gamle 

quiltebekjente. I det hele tatt den unike stemningen når 150 damer med samme interesse er samlet 

under samme tak en hel helg. Jeg gleder meg allerede til vi skal arrangere Vestlandstreffet i Bergen 

neste år, og håper at alle i BQL stiller opp til en liten dugnadsinnsats. Hvis alle gjør litt blir det ikke 

så mye på hver av oss, og vi får til et like flott arrangement som damene i Nordfjord. 

Dere kan se flere bilder fra Vestlandstreffet 2015 på http://vestlandstreff2015.blogspot.no/ og på 

Nordfjord Lappe og Quilteklubb sin face book-side. Kursleder Vigdis fortalt oss at det finnes mye 

om meksikansk fletting på nettet, både bilder til inspirasjon og instruksjonsvideoer. Blant annet en 

lukket Face-book-gruppe som heter Flettefryd Norge. Se også Kirsten Thomsen sin video på 

https://www.youtube.com/watch?v=QscJOfpkIxs. Den hjelper deg videre til mange 

instruksjonsvideoer hun og andre har laget. 

 

Anne Helen Jacobsen 

http://vestlandstreff2015.blogspot.no/
https://www.youtube.com/watch?v=QscJOfpkIxs
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2012 – et hektisk jubileumsår. 
 

Høsten 2011 samlet Anne Marie Bottolfsen en jubileumskomite for å feire at laget fylte 25 år i 

2012. Berit Myklestad, Gunn Tepstad og undertegnede hadde takket ja, og møttes hos Anne Marie 

første gang 22. september 2011. Det ble et hektisk år med aktiviteter og overraskelser på alle 

møtene.  

 Til januarmøtet bakte komiteen kaker, og utfordret medlemmene til å gjøre det samme, det ble 
hjembakst på alle møtene det året!  

 Vi hadde overraskelser i form av små gaver.  

 Vi holdet quiltequiz og arrangerte flere konkurranser: handlenett med bytte-trekning, logoen vår i 
stoff ble til vesker, klær, poser og små og store gjenstander. Miniquilt konkurransen på 25x25 cm 
ble vunnet av Signe Haugen.  

 Også ble det diktet sang, som også blir presentert i dette bladet.  
 

Det mest vellykkete var nok quilteturen til Skudeneshavn. Vi fylte en buss med 36 forventningsfulle 

damer.  Det ble et hyggelig avbrekk på fergen til Stord hvor alle fikk utlevert en liten broderipakke 

fra Anne-Karis Quilt og Søm. På bussen ble det rebusoppgaver rundt stedsnavn mellom 

Skudeneshavn og Bergen. Etter en herlig fiskesuppe på Smiå Bistro ble vi tatt godt imot av Hilde 

Gunn i Quiltesmia. 

 

Ella Moe-Nilssen 
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Vestlandstreffet 2016 
 

Vi er nå godt i gang med planleggingen av Vestlandstreffet 2016 og vi gleder 

oss til å se dere alle på Quality Hotel Edvard Grieg denne helgen. 

 

Alle komiteene jobber for at vi skal ha størst mulig opplevelse på treffet. 

 

Dersom noen av dere har noen gode ideer eller tips som kan være nyttige for 

oss, kan dere ta kontakt med en i hovedkomiteen eller direkte med gjeldende komité. 

 

Det er satt opp 18 kurs og også foredrag på fredag. Det kulturelle innslaget på lørdag kveld, jobbes 

det med - også her er tips fra dere velkommen.  

 

Vi gleder oss til Vestlandstreffet 2016 og håper at dere også gleder dere. 

Hilsen fra alle komiteene. 

 

Arbeidsgrupper – komiteer  
Hovedkomite: 

Signe Haugen, Christine Andreassen, Ragna B Langlo, Anne Gro Larsen, Ella Moe-Nilssen,  

Turid T Hansen og Anita Henriksen 

 

 

Kurs: 

Anne Gro Larsen - leder 

Astri Ese Hole 

Turid Uren 

Ellinor Isaksen 

 

Utstilling: 

Signe Haugen   

 

Supergruppen Div – bl.a. PR, Sponsing, vaktlister, gevinster, sosialt samvær m.m. 

Ragna B Langlo og Turid T Hansen - ledere 

Anna Synnøva Hundal 

Solfrid Vorland 

Laila Vikane 

Mette Lise Vikne  

Ella Moe-Nilssen 

Anne Wester 

 

Butikker 

Anita Henriksen - leder 

Inger Margrete Larsen    

 

Registrering /påmelding/regnskap etc 

Christine Andreassen - leder  

Bjørg B Risnes 

Turid T Hansen 
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Vi skal vise oss frem på VESTLANDSTREFFET! 
v/Signe Haugen 

 
Vi trenger bidrag fra dere alle for å få en fin utstilling på Vestlandstreffet i høst. Vi ønsker å vise 

bredden i det vi driver med, fra vesker og sminkepunger til store sengetepper. Så ikke vær 

beskjeden og tenk at dine ting ikke er bra nok, vi trenger dere alle. For at utstillingskomiteen skal få 

en fornemmelse av hva vi har å vise frem, oppfordrer vi dere til å sende oss en påmelding av 

arbeidene deres med de opplysningene som er listet i skjemaet nedenfor. I tillegg vil vi gjerne ha et 

bilde av arbeidet hvis det lar seg gjøre. 

 

Kopier gjerne skjemaet og send inn eller lever det til Signe Haugen, eller send en E-mail med de 

samme opplysningene samt bilde til signe.haugen@jadata.no. 

Skjemaet vil også bli lagt ut på vår hjemmeside.  

 

Siste frist for påmelding er 1.september 2016, men vi vil gjerne ha beskjed i god tid. 

NB! Alle tepper bør ha en kanal på baksiden til opphenging, ca.10 cm bred. 

 

 

 

 

  

 

REGISTRERINGSKJEMA for arbeider til utstillingen på  

VESTLANDSTREFFET 2016 i Bergen 

 

Navn______________________________________________________ 

 

Telefon og E-mail:___________________________________________ 

 

Type arbeid:________________________________________________ 

 

Størrelse: B:_________  x  H:_________cm 

 

Inspirasjonskilde (bok, kurs o.a.: ________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Quiltet av:___________________________________________________ 

 

 

BQL forbeholder seg retten til å fotografere de innsendte bidragene uten 

ytterligere tillatelse fra innsender. 
 

mailto:signe.haugen@jadata.no
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NÅLEPUTE til fingeren 
 
Dette mønsteret er gitt til fri utgivelse til bladet Lappenytt  
v/ Margun Vatshelle, 25. februar 2016. 
 
AnnAKa Design v/ Ann A. Kanstad Johansen 

 
 
 
 
 
1. 
 
Kutt et kvadrat av bunnstoffet, 3 ½ x 3 ½ inch. 
 
Tegn pinnsvinets hode (1/4 sirkel med diameter 7 
cm) over på Vlisofix.  Grovklipp hodet ut fra Vlisofix 
og lim på lyst stoff. Klipp ut med skarp saks. 
Lim applikasjonsdelen til det ene hjørnet av 
stoffkvadratet, appliker med knapphullsting på 
maskin, og broder øyne med DMC svart nr. 310, 
fransk knute, 2 tråder. 

 

 
 
2. 
 
Brett kvadratet, diagonalt, rette mot rette, slik bildet 
til høyre viser. 
 
Sy sammen med ¼ inch sømrom.  La 3 - 4 cm stå 
åpen i den ene siden til vrengeåpning. 

 

 
 
3. 
 
Vend arbeidet over til retten gjennom 
vrengeåpningen. 
 
Fyll ullvatt i kroppen til pinnsvinet.  Det skal fylles 
GODT med vatt i selve kroppen, men ikke ut i 
snippene på sidene. 

 

 
 
4. 
 
Legg snippene over hverandre og sy dem sammen 
med små sting for hånd. Mål på fingeren din hvor 
stram du vil ha nåleputen før du syr sammen 
snippene. 

 

 
 

Vrengeåpning 
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BREAKING WIND…….enda en fantastisk 

quilt fra utstillingen i Houston 2015. 

Quilten er laget av Peggy Kragnes fra 

Minnnesota og fikk 1.plass under kategorien 

 Art-Whimsical. Størrelse ca 60”x 80”.  

Den lille quilten er identisk lik den store 

quilten. 

Alle quiltene på snoren er miniatyrquilter. 

 

Ideen kom til henne i en drøm om natten. Hun 

hadde stor glede av hele prosessen med å lage 

denne quilten og ikke minst det utradisjonelle 

navnet! 

Peggy er ikke en Sunbonnet Sue fan selv. Denne quilten antyder at Sunnbonnet Sue er en fisefin 

dame. Kanskje den lille quilten ”Drunkard’s Path” gir oss et hint om hvorfor hun alltid har på seg 

en kyse, kanskje hun må skjule ansiktet sitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quilten med mais og bønner er med for å framheve tittelen på quilten. 

Vi ser at Sunbonnet Sue sin kyse har blåst av henne, quiltene på snoren 

blafrer i vinden og det er quilter som flyger i luften. 

 

Peggy sier at det å få 1.pris i Houston, den største og mest 

prestisjetunge quilte utstillingen er en fantastisk ære å få oppleve.  

Peggy stiller ut sine quilter på mange forskjellige utstillinger og har 

mange priser å se tilbake på. 

 
Margun Vatshelle 
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Lag din egen MUG RUG 
 

Konkurranse til avstemning og premiering på sommermøtet 14. juni 

 

Det har vært liten oppslutning om konkurransene, derfor har vi ikke utlyst så mange de senere 

årene. Vi håper at terskelen for å lage en mug rug er så lav at ALLE blir med. En mug rug skal ikke 

vær stort større en et A5 ark. Her er noen bilder fra nettet:  

  

 

Hilsen Styret 
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Tepper til glede 
Torsdag 10. desember var det igjen 

overlevering av ”Tepper til Glede” på  

barneklinikken her i Bergen. Det var første 

gang jeg var med, og det var en fin 

opplevelse. 

 

Vi ble mottatt av Ingunn Finne som Anne 

Kari Reutz har som kontaktperson.  Hun 

representerte sammen med en dame fra 

nyfødtavdelingen og en fra avdeling for litt 

større barn. 

 

Akkurat nå hadde de ansvar for 11 

kuvøsebarn, og de snakket litt om disse kuvøsene og hvordan teppene ble lagt over dem.  De skal 

dekke tre sider, så størrelsen var viktig, ca. 130 cm  x 150 cm.  Dessuten var det fint om baksiden 

kunne være mørk.  Svart eller mørk grønn 

passer fint, og en helt mørk blå kunne også 

gå.  Dette har Anne Kari skrevet litt om før, 

men det skader ikke med gjentagelse.  En ting 

til i samme slengen; ikke bruk fleeze på 

baksiden.  Det kan være statisk elektrisk. 

 

Vi var 10 personer som møtte opp denne 

gangen, en fra Kvammaquilten, tre fra Arna 

Quiltelag, fire fra Voss Quiltelag og to fra 

BQL.  Det var første gang disse fra Voss og 

Norheimsund var med, og det satte vi stor pris 

på.  Vossadamene hadde pakket i kofferter og 

kom med toget, mens hun fra Norheimsund hadde kjørt over Kvamskogen på glatt føre. 

Imponerende. 

 

Denne gangen hadde vi med oss 153 tepper som vi sorterte 

i bunker etter størrelse.  Kvammaquilten hadde med seg 16, 

Arna Quiltelag 59, Voss Quiltelag 47 og BQL sammen 

med Laksevåg Quiltelag 31.  Til sammen har vi nå gitt 

1719 tepper. Tidligere har vi også gitt 152 kosekaniner. 

 

Teppene var utrolig fine og svært så forskjellige.  Ingunn 

Finne,  som selv driver med diverse håndarbeid, bemerket 

hvor mye arbeid som var lagt ned i dette.  At noen ville 

glede andre på denne måten syntes hun var imponerende, 

og hun sender en stor takk tilbake til quiltelagene. 

 

Så bare sett i gang og sy tepper damer. Det gleder så 

mange. 

 

 

Turid Tennebekk Hansen 
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Teppe over barneseng 
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Min favorittblokk – favoritteknikk 

Sekskantblomster 
 

Jeg var litt i tvil om søm over papir gjelder som favorittblokk, men bestemte meg for 

at det ville jeg velge å skrive litt om.  

 

Jeg liker å lære meg nye teknikker og måter å gjøre ting på hele tiden, så jeg har i 

grunnen ingen favorittblokk. Jeg elsker alle slags tradisjonelle quilteblokker og synes 

sjarmen i gamle tepper eller håndarbeider er helt unik. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Den eneste blokken jeg stadig vekk kommer tilbake til, er altså å sy sekskantblomster 

over papir. Dette er en veldig anvendelig blokk som kan settes sammen på mange 

forskjellige måter, og en kan lage uendelig mange forskjellige mønster med 

sekskanter. Det er også noe med at det er et håndarbeid som er lett å ta med seg når 

en skal noe sted, og tar liten plass i vesken. Det er noe eget med håndsøm, og søm 

over papir er min absolutte favoritt. 
 

Mvh Anita Henriksen 
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Høst tur til Toscana.  
Sist høst var vi en uke i Toscana for å løpe orientering. Men vi fikk også tid til å se oss omkring i de 

vakre italienske byene som Firenze, Pisa, Siena, Lucca, Volterra og San Gimignano. Vi var så 

heldige at vi også løp i noen av disse gamle byene med sine smale smau og trapper. Mange 

muligheter til å gå helt i surr i både retning og hvor vi befant oss. 

  

Jeg er ikke så opptatt av å finne quiltebutikker rundt omkring for jeg synes vi så har mange flotte 

butikker her hjemme.  

Men innimellom disse løpene fikk vi sett de mange flotte kirkene og bygningene som er på disse 

stedene. Jeg så fort at jeg ikke behøvde å se så mye opp, for gulvene er fantastiske med alle slags 

flisemønstre, helt perfekte quiltemønstre. Og fargene er også helt nydelige.  

Her var det inspirasjon i masse vis, så nå er det bare å sette seg ned å lage mønster og se hva jeg kan 

få ut at dette. 

  

Astri Ese Hole  
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