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Teppet er sydd av Bjørg Beyer Risnes etter mønster i boken  

”Great Granny Squared” av Lori Holt. Teppet måler 142x214cm og er 

quiltet av Anne i Quiltestallen 
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Leder  

 
12. april fant jeg hvitveis, noen 

få knopper bare. Det gir meg 

hvert år en slags seiersfølelse, 

enda en vinter er overstått!  

Hver vår som jentunge hadde vi 

ekspedisjoner etter årets første 

hvitveis, seinere også til en 

mogop vi bare hadde lov å se på, 

ballblom og stadig nye arter 

utover sommeren. Vi har sikkert 

alle opplevelser av å komme 

over praktfulle områder med 

blomster både her hjemme og på 

turer i fjellet eller i utlandet. 

Kaffe Fassett har laget mye fint i 

blomstrete stoffer, i boka 

Glorious Patchwork har han 

mange flotte tepper med masse 

blomster. Inspirerende, synes 

jeg. 

Våren er her med lyse morgener 

og kvelder. Naturen våkner i år 

også med fuglesang, lauvsprett 

og blomstring. Veldig godt å 

være ute; men en regnværsdag 

inne i fred og ro med syarbeid er 

heller ikke å forakte. 

Vi minner om mug-rug-

konkurransen til junimøtet, og 

takker for innsatsen på symøtene 

i april og nå i mai.  

Junimøtet blir som vanlig, 

korgafest og quiz!  

 

Anne Wester 
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Referat fra aprilmøtet. 
I dag var det symøte, og vi fulgte en enkel oppskrift på "Rug 

Mug", eller koppeunderlag som sto på nettsiden. Det var håndsøm 

på papir. På bordene lå det ferdig cellofanposer med 12 

papirfirkanter som vi sydde rundt. Planen var å sy gevinster til 

Vestlandstreffet, gjerne et par stykker hver. Firkantene fikk vi av 

Anne Marie Wolff som også hadde med seg pakker à 200 

firkanter for salg. 

Styret la opp til en litt enklere servering, bare Marie kjeks denne 

gangen, for å spare litt utgifter.  

Margun Vatshelle etterlyste flere toalettmapper til Søstre for Søstre, dette er en aksjon som vi håper 

medlemmene støtter opp om. 

Vi avsluttet som vanlig med vis-og-fortell med masse flott arbeider. 

 

Ella Moe-Nilssen 

 

 

Koppeposen 

 

 
Som et lite ledd for å 

spare på utgiftene 

oppmuntrer vi 

medlemmene til å ta 

med egen kopp. Vi 

har fått tillatelse av 

Kristin Johannessen 

til å sette koppepose- 

mønsteret hennes inn 

i bladet. 
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Stikk innom – Ikke kjør forbi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Kaigaten 13 

 
Gamle Skudeneshavn har gallerier, koselige kafeer 

og museum 

Quiltesmia er den butikken i Rogaland med beste 

utvalg av quiltestoffer. Nyhetene strømmer 

jevnlig inn, og vi designer mange modeller selv 

Vi har alt en quilter trenger 

 

Velkommen til Vestlandets hvite perle 

Skudeneshavn 

 

Følg oss på facebook 

 

 

 
 

Nedstegata 15, 5600 Norheimsund 

56551211/95109155 

 
Masse quiltestoff og utstyr, mønster frå  

Bente Malm og Annaka 

Vi fører også over 60 sortar garn, 

bunadsstoff/utstyr, broderi/utstyr, gardin- og 

bekledningsstoff, sytilbehør 

 

Bestill gjerne helge- eller kveldsbesøk for 

grupper 

 

Følg oss på facebook 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Vestlandstreffet 2016 
 

Nå er det lagt ut invitasjon og påmelding til treffet. Vi håper på stor 

deltakelse. Jeg har jobbet med vår web-designer og fått laget et greit 

elektronisk skjema, som ser ut til å fungere greit. Det har vært en stor 

jobb å få alt klart, men vi åpnet for påmelding 27. april som var helt 

etter planen (slutten av april). Så langt går alt greit. 

      Turid M. Uren 

 

 

 

UTFORDRING…. 

BQL trenger gevinster til Vestlandstreffet. Det var 

nok flere enn meg som har vært med på 

strikkebølgen og strikket kluter. Kluteboken finnes 

nok i mange hjem selv om det er quilting som er 

hobbyen vår.  

Jeg utfordrer medlemmene i BQL til å strikke en 

klut og gi den som gevinst. 

Kjøkkenklut er en nyttig og kjekk bruksting…..alle 

bør bli glad for å vinne det!! 

Spent på å se hvor mange vi får!!! 

 

Margun Vatshelle 
 

 

 

Vi minner om konkurransen: 
Innlevering og premiering på juni møtet. 
Lag ditt eget koppe-underlag, den skal være omtrentlig på størrelse med et A5 ark.  

Bruk fantasien og slå deg løs, du bestemmer fasong, farger og mønster!  

Se også side 43 i årets aprilnummer, Lappenytt nr. 200. 
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Min første og siste quilt. 
 

Min interesse for quilting startet på Husflidskolen for 40 år siden. Der sydde vi log cabin og bestemors 

"flowergarden". Jeg sydde også en toalettveske som jeg var utrolig stolt av. Jeg passet godt på den og brukte 

den faktisk i 25 år! I årene etter Husflidskolen var jeg stadig på jakt etter småblomstrede stoffer til ulike 

prosjekter. Quilteaktiviteten tok seg kraftig opp da jeg kom til USA vinteren 1988/1989.  

  

QUILTING i USA 

Jeg fikk stjerner i øynene da jeg så prisene på quiltestoffene. 1 yard kostet 2 dollar, som på den tiden 

utgjorde 14 norske kroner (synes å huske at prisen for en meter i Norge kostet mellom 50 og 60 kr på den 

tiden..) Det aller første jeg kjøpte var en Singer symaskin og et dampstrykejern. Jeg trodde ikke mine egne 

øyne da jeg kom på en nedlagt fabrikk som blant annet var omgjort til en varehusetasje, der veggene var 

kledde med ruller av quiltestoffer, quilteutstyr og ellers alt en kan tenke seg av sytilbehør til bruk innen "arts 

& crafts", som de kalte ulike formingsaktiviteter og -produkter. 

 

Jeg ble så begeistret over alle quiltestoffene at jeg kjøpte quiltestoff til gardiner som jeg sydde til leiligheten 

vi leide på campus på universitetsområdet; 3 stoffer "ton i ton". 

 

MITT FØRSTE QUILT  

På "quiltefabrikken" meldte jeg meg på mitt første kurs. Vi skulle lage et såkalt «Sampler Quilt». Det første 

spørsmålet vi skulle ta stilling til var om vi ønsket å lage et enkelt sengeteppe, Queen size eller King size. 

Det framstod som et overveldende spørsmål fra en som tidligere bare hadde sydd grytekluter, løper og pute i 

patchwork. 

 

Vi ble bedt om å velge 7 ulike stoffer; ett litt storblomstret hovedstoff og 6 andre som plukket opp fargene i 

hovedstoffet. Det var utrolig kjekt. Min første skjærekniv, matte og linjal ble kjøpt inn samtidig. Nå var jeg i 

gang.. 

 

Jeg tenkte jo stort og valgte stoffer til et Queen size sengeteppe, men da det viste seg at jeg ikke ble fornøyd 

med ett (til to) av stoffene i min selvvalgte "fargepalett", bestemte jeg meg for bare å lage et enkelt 

sengeteppe og så kjøpe nye stoffer til ett King size.. 

 

Jeg brukte alle de ulike blokkmønstrene jeg hadde lært på kurset og fikk sydd sammen quiltet på 2,5x2,5 m. 

Quiltingen syntes uoverkommelig. Da jeg kom hjem og fikk høre om AKD quilteteknikk som maskinquiltet 

store tepper, var det ingen tvil hos meg at jeg ville sende sengeteppe til dem. Resultatet ble også kjempefint. 

Jeg har hatt det liggende på sengen siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 1991 flyttet jeg til Bergen. Jeg hadde sett at det var et Quiltelag i byen og stilte på det første mulige 

møtet etter ankomsten. På den tiden ble medlemsmøtene holdt på Borghilds Minde. Det var utrolig kjekt å 

delta på quiltemøtene, og det var ingen tvil om at dette laget ønsket jeg å bli medlem av! I vår feirer jeg 25 år 
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som medlem av Bergen Quiltelag. I årenes løp har det vært utrolig mange hyggelige juleverksteder og kurs; 

f.eks. med applikasjon, primula, bargello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ca. 15 år siden fikk jeg bli med i en "quiltebie" med 3 andre quiltere i laget. Bien har stort sett hatt 

månedlige møter i alle disse årene. Vi startet med å sy tepper med stoffer i røde og hvite firkanter og 

trekanter vi sydde på papir – mitt kalte jeg "Kjærlighetsteppe" - en gave til min datter da hun ble tenåring. 

Siden har det blant annet blitt adventløper med villblomstmønster, jordbærløper og vesker, for å nevne noe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quilteinterressen har gitt og gir meg utrolig mye glede. Selv om produksjonen ikke er på høyde med mange 

andres, kan jeg la meg begeistre til innkjøp av nye quiltestoffer; nyte farger, mønstre og berøring av flotte 

nye quiltestoffer! På "quiltebien" hender at jeg har med meg noe i vesken som jeg istedenfor "show and tell" 

viser det jeg kaller "buy and tell" eller "buy and show"! 

 

Jeg har mange UFO’er liggende. På quiltemøte med Wenche fra Northern quilts lærte jeg dette: 

Et quilteprosjekt er «bedre FERDIG enn PERFEKT»! Det har jeg tatt med meg som motivasjon for å fullføre 

halvferdige prosjekter!! 

 

 

 

 

Hilsen 

Anne Kari H. Aarstad 
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Inspirasjonskurs for sømentusiaster – Tine Solheim 
 

Jeg var en av de heldige som fikk plass på dette 

inspirasjonskurset på Årsmøtet i Trondheim. Jeg sydde mye 

klær før i tiden. I de senere årene har det blitt lite av dette. Men 

for et års tid siden fant jeg ut at jeg skulle ta opp igjen denne 

hobbyen. Etter å ha sittet med øynene klistret til skjermen når 

det stor Sy-mesterskapet var på lufta, var jeg nysgjerrig både på 

Tine og hva hun hadde å bidra med. Og jeg ble ikke skuffet. Jeg 

hørte nok at det var de som syntes de fikk lite igjen for pengene 

men for meg ble dette noen herlige timer som ga meg masse 

inspirasjon. Og det var vel nettopp inspirasjon som var 

grunntanken med kurset. 

 

Tine åpnet med å spørre hva vi ville høre eller hva vi forventet. 

Da hun ikke fikk noen respons på dette spurte hun om vi skulle samtale litt om nettopp Sy-

mesterskapet. Og hun pludret i vei og fortalt om deltakere, skredderen Andreas, om stress og 

frustrasjoner og de forskjellige sy-oppgavene deltakerne fikk. Hun lovet også at det blir flere 

program. Tine har kranglet med NRK for å få programmet endret litt så det passer bedre til norske 

forhold. Dette er jo et britisk konsept og britene gir lite rom for endring av programmet.  Men noen 

endringer skal det bli.                                                                         

Hun brukte også litt tid på å fortelle om seg selv. Veien fra hun som 12–åring begynte å sy selv, via 

et år med juss-studie som ikke gav henne noe og en journalist-

aspirantstilling i VG. Men det var faren som fikk henne til å 

satse på den kreative siden sin. .  Han (som selv var jurist) 

mente at enhver med et brukbart hode kunne komme seg 

igjennom en juridikum. Kreativitet og stil var derimot medfødt 

og skulle ikke skusles bort. Tenk å ha en far som ser dette!  

Hun fikk plass på den prestisjefylte École de la Chambre 

Syndicale de la Couture Parisienne. Familien hadde bodd flere 

år i Frankrike, så språket var ikke noe problem.  Hun snakket 

om veien videre, om opprettelse av eget atelier og om kostyme-

søm og om oppdrag fra kjendiser og helt vanlige folk.  

 

Mens dette foregikk hadde hun gitt en medhjelper beskjed om å 

henge opp alle klærne hun hadde med. Vi fikk ikke kurslokalet 

før vi skulle starte, så dette kunne ikke gjøres på forhånd. Etter 

hvert ble klær sendt rundt. Tine snakket om de forskjellige 

plaggene, om detaljer både på innsiden og utsiden. Hun snakket 

om verdien av å ta egne mål og legge disse inn i et skjema. Visste dere forresten at et viktig mål for 

oss damer er avstanden mellom høyeste punkt på hver pupp (eller byste som Tine så pent utrykte 

det)? Kjolene og toppene vil sitte mye bedre dersom en justerer mønsteret etter dette, og hun viste 

hvorledes opplegget på vippekjolen(utskrådde kjoler og skjørt) blir mye penere dersom en syr på et 

figurklippet innlegg på innsiden.  

 

Hun snakket om og viste hvorledes en skulle sy glidelåser for at det skulle bli pent. Håndsøm! Noe 

som bør passe oss quiltedamer bra! Og hun snakket om modeller og fasonger som passet til våre 

forskjellige kroppsfasonger. Veldig mange gjør en stor feil med å kle seg i «sekkeklær» dersom de 

har laget seg ut. Disse klærne får en jo bare til å se ennå større ut. Tine slo derfor et slag for panel-

søm og vippe-kjolen. Sett inn kiler av forskjellige bredder for å få en gøyal vipp nederst! 

Og vi kunne prøve klærne så mye vi ville. Men det var bare undertegnede og to andre som tok klær 

med seg på toalettet og kom inn som mannekenger etterpå! 
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Vi snakket også om mangel på stoffbutikker. Før i tiden fant vi jo stoffbutikkene overalt. Da var det 

jo billigst å sy selv. Nå har vi jo fått Stoff og Stil, men Tine var ikke helt fornøyd med utvalget her. 

Hun mente at det var litt kjedelig. Kanskje ikke så rart for en så kreativ person. Vi fikk tips om at 

det i Lillestrøm fantes en god stoffbutikk: «Saab tekstil». Og i København finnes en butikk som 

heter «Hvidberg». 

Dessuten finnes det mye spennende stoffer i 

innvandrerbutikkene på Grønland i Oslo! 

 

Tilslutt solgte og signerte hun bøker. Så det ble en 

ikke helt billig affære for meg som kjøpte begge 

bøkene hennes. Men jeg fikk en herlig og 

inspirerende opplevelse av en sprudlende dame. Og 

i etterkant sitter jeg og koser meg med bøkene som 

inneholder mange grunnmønster, og jeg har fått 

mange ideer som jeg har tenkt å realisere etter 

hvert. 

 

Ellinor Isaksen 

 
 

  

Her står Tine sammen med to 

ʺmannekengerʺ med koler i klokkefasong. 

Dette er også et anvendelig mønster som kan 

tilpasses alle. 

Den lyse kjolen har glidelås bak mens den 

stripete har glidelås foran. 

 

Her er en strikketopp som har fått 

påsydd pynt. Dette er det en av 

hennes mannlige aspiranter som har 

laget. 
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Vinterens store arbeid er ferdig! 
 

Jeg er så heldig at min datter Else hadde lyst til å 

lære seg det jeg siden 2004 har hatt som en 

altoppslukende hobby, nemlig quilting. Hun har sydd 

mange småting; koppeposer, sminkepunger, pennal, 

nett, puter og løpere. Hun har lært å være nøyaktig 

og tålmodig. Vi har hatt mange koselige dager 

sammen med felles middag og kvelder med sying. 

Det har vært veldig kjekt å være lærer for sin egen 

datter.  

Men så kom vi dit hen at et større arbeid sto for tur. 

Vi har hytte ved sjøen og må ha egen båt for å komme dit. Så er vi så heldig at hennes samboer også 

er båtmann. De har en stor båt som de også kan overnatte i. Der har de en baugkabin med en stor 

seng. Hun har to bonusbarnebarn som er med i båten av og til. De elsker å kravle rundt i den 

sengen. Så ønsket var å lage et teppe som kunne beskytte sengetøyet, og som hadde et maritimt 

uttrykk. Så da ble det utfordringen. Sengen har fasong etter baugen. Vi fant ut at teppet måtte være 

2,20 m langt. Bredden på sengen målte vi på ganske mange steder for at teppet skulle passe, 90 cm 

på det smaleste og 2,30m på det bredest fant vi ut at teppet måtte være. 

Vi gikk løs i mitt stofflager etter blåtoner og motivstoff som passet og kjøpte noe nytt. Noe 

motivstoff hadde vi kjøpt i England for et par år siden. Vi skar stoffene i ruter som ferdig var 10 

gange 10cm og noen i 20 gange 20 cm. Vi begynte på det bredeste med de mørke stoffene og hadde 

de lyseste øverst. Vi hadde skjell og fisker nederst, så båter og fyrlyktet og fugler øverst, et ekte 

maritimt teppe. Jeg skriver vi, men Else har stått for all syingen, jeg har kun vært «konsulent». Else 

quiltet teppet i ett stykke. Jeg var med og holdt i teppet for å få det gjennom maskinen. Det er 

quiltet i bølger på tvers. Lukkekanten måtte skjæres diagonalt siden sidene skrår.  Etter mitt syn er 

teppet et riktig mesterstykke. Karakteren er bestått! 

 Selv om Else nå er utlært, håper jeg på mange felles sydager framover. Det har vært riktig trivelig. 

 

Hilsen Irén A. Serigstad 
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Hilsen fra Norge…. var EQAs utfordring i 2015.  

 

Jeg har ikke deltatt før, men fant ut at dette må jeg få til. 

Quilten skulle se ut som bildesiden på et postkort og inkludere 

et ”poststempel” med stedsnavn og Norge. Stedsnavnet skulle 

være der motivet eller inspirasjonen til motivet kom fra.  

Jeg bestemte meg for å sy Bryggen i Bergen, det som er 

særpreget på byen vår. Husene ble sydd med stoff og quilting….brostenene er fotoprint. Navnene 

på husene er skrevet på med tusj.  

 

Det var innleveringsfrist i januar 2016 og quiltene ble utstilt på NQF sitt årsmøte i Trondheim. 

Her skulle en så stemme på det bidraget en likte best for at de 16 med flest stemmer skulle gå videre 

til The Festival of Quilt, Birmingham. Her blir de utstilt sammen med bidragene fra resten av 

Europa.  

 

Etter Birmingham skal alle 

bidragene på rundtur i Europa. De 

blir vist fram på arrangementer i regi 

av de ulike Europeiske 

quilteforbundene. Norge har 

dessverre ikke råd til å få utstillingen 

til landet pga toll –og portoreglene. 

Dette var en beslutning som ble tatt 

på NQF sitt årsmøte i 2013. 

 

Det var en kjekk utfordring. 

Oppfordrer andre medlemmer å 

bidra neste gang!  

 

Margun Vatshelle 

 

 

 
 
EN ENKEL OPPHENGSKANAL 

Har ikke teppet ditt kanal for opphenging på utstillingen, kan du lett lage en midlertidig løsning på 

følgende måte. Vanlig krav til slike opphengskanaler er ferdig bredde ca. 10 cm. 

 

 Mål lengden på den siden kanalen skal festes, start og slutt målingen 1-1,5 cm fra kantene. 

 Klipp to stoffremser i halve denne lengden, ca. 20-22 cm brede.  

 Sy fall på kortsidene av strimlene, brett inn totalt 1-1,5 cm stoff i hver ende. 

 Sy strimlene sammen til rør, rette mot rette. Vreng dem. 

 Stryk rørene flate, slik at sømmen ligger midt på en av sidene. 

 Fest rørene med knappenåler langs kanten på teppet, rett innenfor lukkekanten, legg 

sømmen på undersiden. Start 1-2 cm fra endene, det skal bli et mellomrom midt på. 

 Sy fast for hånd langs begge sidene av begge rørene. 

Hilsen Signe Haugen 
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