
 

Lappenytt 
Medlemsblad for Bergen Quiltelag nr. 204 oktober 2016 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Log Cabin teppet sydd av sygruppen ”Strimlene” (Marit Haugland, Eva Gjøringbø, Berit 

Myklestad og Anne Marie Bottolfsen). Måler 150 x 200cm.  

Det blir gevingst på Vestlandstreffet. Maskinquiltet av Anne i  Quiltestallen. 
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Leder  

 
Kjære medlemmer! 

 

Endelig er den virkelige høsten 

kommet. Kunne nesten tro den 

hadde vært her i hele sommer. 

Nå kan jeg være inne og sy med 

god samvittighet, hagearbeid og 

husmaling får vente til neste år.   

Har startet med teppe til 

barneklinikken. Ble så inspirert 

av muligheten til å få teppene 

quiltet av Anne i Quiltestallen at 

jeg allerede har hentet stoffer på 

Kaland og er godt i gang med 

planlegging og skjæring.  

Stor takk til Anne Kari Reutz for 

denne storartede ideen om å gi 

oss hjelp til den tyngste jobben. 

Nye stoffer venter på ivrige 

quiltehender i kveld. Ta for dere 

og gled en liten sjel med vakre 

stoffer og kjærlighet i hvert et 

sting! Gledelig syhøst til alle!  

 

Hilsen Liv Hudson 
 

 

Styret  
Styremedlem 

Ella Moe-Nilssen tlf  93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Styremedlem  
Marit Schaathun tlf 47296060 

marit.schaathun@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Turid Tennebekk Hansen tlf 93418273 

turitenn@online.no 

 

Sekretær 
Anne Wester tlf  92048941 

anne.wester@outlook.com 

 

Styremedlem 

Liv Hudson tlf 990 05 646 

lillehusetart@gmail.com 

 

Styremedlem 

Karen Hella tlf  45248789 

karen.hella1@bkkfiber.no 

 

Representant Lappenytt 

Ella Moe-Nilssen tlf  93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf  93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Redaktør 

Turid M. Uren tlf 40223044 
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Sekretær 

Margunn Vatshelle tlf  98010669 

ma-vats@online.no 

 

Frilansskribenter 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf  99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Ella Moe-Nilssen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
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Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  

i desember er  

 

1.november 2016 

 
 

Neste møte: 

 Tirsdag  

15.november 

kl. 19:30 

OBS dato! 
Julegavedugnad – 

medlemmene gir tips til 

gaver, som et slags «vis 

og fortell». 

 

Juleavslutning  

Tirsdag  

13.desember 

kl. 19.30 

med snitter og kos! 

Salg av overlock 

maskin, løp og kjøp! 
Jeg ønsker å selge min 

Huskylock 460 ED 

(Husqvarna) maskin. Før 

pris kr 5.307,- selges  nå 

for kr 2.600,- Maskinen er 

lite brukt, men det er en 

bra maskin. 

Det følger med hette, 

verktøy og 4 tråder, en fot, 

bruksanvisning m.m. 

Ta kontakt meg på sms 

90760690 for nærmere 

avtale. 

Hilsen  
Bente Larsen 
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Referat fra sommermøtet 14. juni 
 

Som vanlig deltok medlemmene med flott oppdekning til felles koldtbord. Ingen gikk sulten hjem 

denne kvelden. Vi måtte dekke alt i anretningen, da det var konsert i salen med publikum som 

skulle ha pause under møtet. Det gikk veldig greit.  

Styret hadde bedt medlemmene bidra med gevinster til kveldens lotteri. Det var utrolig mange flotte 

gevinster: Stoffpakker, små utstansete figurer, nydelige ferdige produkter og quiltebøker blant 

annet. Men toppen av kransekaken var teppet som Anne Marie Bottolfsen kom med. Teppet hadde 

hun selv vunnet, og det var sydd på dugnad i laget til NQFs årsmøte her i 2012. Anne Marie er i 

ferd med å flytte, og kunne ikke ta med seg alt på flyttelasset. 

Tusen takk til alle flotte bidrag til lotteriet for laget! Margrethe N. Fjæren, som tolket for Bente, ble 

den heldige vinner av teppet. Hun opplevde mer enn forventet den kvelden. Da Turid Uren senere 

viste frem et teppe hun har sydd til 50 årsdagen til sønnen til noen gode venner fra USA med røtter i 

Sauda vist det seg at Margrethe er fra Sauda og kjente familien godt! 50 års dagen skulle feires i 

Sauda siste helgen i juni. 

Vi hadde også en liten rebuskonkurranse hvor vi skulle finne frem til 20 fornavn. 2 bord hadde 17 

rette, og de fikk en stor trådsnelle hver i gevinst. 

Det kom mange bidrag til Mug Rug konkurransen. Den ble vunnet av Margun Vatshelle med 

Christine Andreassen hakk i hel, bare en stemme bak. Margun fikk et gavekort på 300,- kr hos 

Tonje. Og Christine fikk en trøstegevinst. 

På vis og fortell var det overveldende mange og flotte tepper. Dere er fantastisk dyktige og 

produktive! Og det er veldig inspirerende å se. 

Det ble en sen kveld. Vi fikk inn 5.540,- kr på lotteriet, og vi var 44 deltagere til tross for at det var 

en strålende sommerkveld ute. 

 

Ella Moe-Nilssen 

 

Referat fra septembermøtet. 

 
Marit Skaathun ledet møtet. 

Septembermøtet var butikkenes dag. Men denne gangen ble det butikkens dag, for det var kun 

Solfrids Quiltestove som var representert. Med kun en butikk, var i alle fall Solfrid fornøyd med 

salget. 

Signes maskinquileråd som var annonsert gikk ut, men skal tas opp igjen i neste møte.                                         

 Vi ble alle fornøyd med at frukt og gode kjeks til kaffen var tilbake!                                                                                                                                                                                                                                        

Signe, Ragna og Anna Synøve orientert om Vestlandstreffet. De trenger fortsatt flere som kan være 

vakter på treffet. 

Anne Marie Bottolfsen har overtatt ting fra syrommet til Inger Dekke. Noe av det ble lagt ut slik at 

de som ville ha noe kunne få ta. Det vil komme mer på senere møter. 

Anita fortalte om den nye butikken i sentrum. Der har de mest bekledningsstoffer og tilbehør, men 

en del quiltestoffer også.  

Anne Kari snakket om tepper til glede. Det blir overlevering kun en gang i år. Det blir tirsdag 

15/11. Da skal de invitere med representanter fra firmaene som gir penger, slik at de kan få se 

resultatet av gavene de gir.  Det er nå kr.52000 på konto.  

Som vanlig avsluttet møtet med vis og fortell. Turid innledet med å vise hva hun har sydd fra Helga 

Eggøy sitt stofflager. Det var teppe til glede og ellers diverse ting sydd av påbegynte ting hun fant 

blant stoffene og som de tre døtrene til Helga skal få. Ellers var det mange tepper til glede og ellers 

tepper og diverse småting. 

Irén A. Serigstad    
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Send det videre, en god idé!  
 

Da BQL feiret sitt 25-års jubileum i 2012 var vi vertskap for 

Norsk Quilteforbund sitt årsmøte. I den forbindelse laget 

medlemmene fra BQL en flott og fargerik quilt, som ble 

loddet ut på årsmøtet. Quilten ble vunnet av vårt eget 

medlem Anne Marie Bottolfsen, og alle hjerter gledet seg! 

For ikke lenge siden flyttet Anne Marie og mannen fra hus 

til en noe mindre leilighet, og hun fant ut at hun hadde for 

mange quilter å ta vare på. I stedet for å legge denne quilten 

nederst i et skap (som jeg antagelig hadde gjort), tok hun den 

med seg på sommermøtet i BQL og lot den gå som en 

gevinst igjen! Flott og smart tenkt! 

Den heldige vinneren denne gangen ble Margrethe Neeraas 

Fjæren, som er en av de hyggelige døvetolkene vi er blitt 

kjent med på møtene våre. Gratulerer til Margrethe! Håper 

du vil kose deg med den store og fargerike quilten. 

        

Turid M. Uren 
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ENKEL LUKKEKANT SYDD BARE PÅ MASKIN 
Jeg syr alltid lukkekantene mine på maskin, dette er min måte: 

 Skjær tilstrekkelig med strimler til lukkekanten, og skjøt dem på skrå til et langt bånd. 

Kuttebredde 1,5 til 1,75 in, jeg bruker alltid 1,75 in. 

 Stryk inn ¼ til ½ in mot vrangen, hvis du ønsker det, personlig gjør jeg det ikke.  Smalest 

innbrett til smalest strimmel. 

 Sy kanten på med maskin på vrangen med ¼ in sømmonn. Rettsiden av strimmelen skal 

ligge ned mot bakstoffet. Start på overkanten (hvis det er opp og ned på teppet ditt) 20-25 

cm inn fra hjørnet, start sømmen minst 10 cm inn på strimmelen. Denne stumpen skal 

brukes til å skjøte med. 

 I hjørnene stopper du en sømmonnsbredde fra hjørnet, ta opp nålen og snu arbeidet. Brett 

strimmelen i rett vinkel på samme måte som gjøres ved søm på retten og fortsett så slik 

rundt hele teppet, stopp når det er igjen en åpning på minst 15 cm til starten av sømmen. 

 

Hvis du har presset en innbrett på strimmelen din, må denne brettes ut i den følgende 

prosessen.  

 Brett startenden 45° inn mot midten av teppet (vrange mot vrange), et lite stykke fra enden, 

3-2 cm må stikke ut. Fingerpress bretten godt. Legg sluttenden oppå, kant i kant og nål den 

fast på startenden, men bare gjennom den øverste, skråbrettete enden. Strekk den øverste 

litt før du fester dem sammen, den skal virke litt for kort.  Brett ut og sy sammen i den skrå 

fingerpressete bretten. Sjekk at lengden passer, og klipp av endene med passende sømmonn 

langs den skrå sømmen. 

 Sy resten av sømmen langs kanten. 

 Snu teppet til retten, brett kanten over og sy langs den pressete kanten, eller brett inn mens 

du syr hvis du ikke har presset kant. Rettsøm er greit, men mange av maskinens 

pyntesømmer egner seg også. Brett inn i hjørnene så du får en pen skrålinje. Bruk en farge 

på undertråden som gjør at sømmen blir mest mulig diskret på vrangen. 

Signe Haugen 
 
 
 

Jeg har kjøpt feil type fot som jeg kan ikke bruke til min Pfaff 

maskin. Derfor vil jeg selge ruffler foten som kan passe til din 

Pfaff maskin med type av  A-B-C-D-E-F-G. Den koster kr 250,- 

som ny. Ta kontakt med meg sms 90760690 om du er 

interessert. 

Mvh 

Bente Larsen  
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Min første og siste quilt. 

Min første quilt var et lappeteppe som er hexagone sydd over 

papir. Min mor sendte KK til meg hver uke da vi bodde i 

Gøteborg. Ett vedlegg hadde mange forskjellige 

lappeteknikker, men min venninne, Gunwi, og jeg falt for 

hexagone. Dette var tidlig på 70-tallet. Vi brukte bare rester 

fra klær vi hadde sydd eller plagg som ikke lenger var i bruk. 

Vi brukte bare bomullstoff. Først laget vi dyner og puter til 

dukkevognene til jentene våre. Hver gang jeg hadde sydd noe 

til meg selv eller jentene våre klippet jeg opp restene til 

hexagone. Jeg laget maler i tynn papp. Men originalmalen 

hadde gått tapt, så etter en stund viste det seg at malene ikke 

stemte. Likevel forsatte jeg helt til Tore sa jeg måtte 

konstruere en ny korrekt mal. Teppet er laget fra klesplagg, 

gardiner og duker. Gjenspeiler livet vårt fra 1973-1982. Gry 

og Hege sloss om teppet som kan gå under kategorien punkt 

quilt. De har den 5 år hver og da får jeg den for eventuelt å 

skifte ut biter som er slitt eller ødelagt. 

Den 1. skikkelige quilten ble sydd da jeg gikk på kurs hos Nola Lukow i 1984. Vi fikk i oppgave å 

designe vår egen quilt og selv finne ut hva som skulle være midt laget. Jeg ville lage en duk. Jeg 

hadde rester etter gardinene til stuen. Fant stoff som matchet de blå trærne. Jeg brukt bordfilt som 

vatt. Toppen er sydd på maskin, men quiltingen er for hånd. 

Jeg tegnet av mønsteret på en veske jeg hadde og overførte det til midtstykket. 

Bordfilten krympet ganske mye. Lærte at den burde jeg ha vasket først. Utvalget av vatt på den 

tiden var heller dårlig. 

Siden den gang ble det mange quilter. Jeg har flere topper som er klar til å legges på vatt. Har laget 

en duk og løper  som det nye kjøkkenet skal bli pyntet med.  

 Mitt siste arbeid er denne løperen som en slektning har brodert blomsterenglene til AnnAK. Jeg har 

gjort resten av arbeidet for hånd. 

Det har vært fokusert på meg tidligere da Barbara Rastad hadde ”I godstolen hos…” I Lappenytt 

130. 

Jeg sender stafettpinnen videre til Randi Hopland. 

Anne Gro Larsen 
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Tonje i Bergen sentrum 
 

Midt i juni åpnet Stein-Rune Dagsvik ny butikk i Jon Smørsgate 

2 i Bergen. Det er i Husquarna sine gamle lokaler. Det er blitt en 

lys og trivelig butikk med nytt gulv og nymalte vegger. Store 

vinduer gir godt lys og det er luftig og god plass i butikken. 

Jeg traff på Bjørg da jeg var på besøk og hadde en trivelig prat 

med henne. Det har gått veldig bra med butikken etter at de 

åpnet, bedre enn de hadde ventet. Noen bare dumper innom, 

andre har hørt om dem av kjente.  

De selger vanlige stoffer, for, jersey, basis bomullstoffer og 

quiltestoffer. De har en egen 

quiltekrok inne i lokalet. 

Quiltestoffene har de på rull eller 

skåret opp i 50 cm stykker. Og 

selvsagt har de også et rikelig 

utvalg av sytilbehør, masse knapper og et stort stativ med tråd i alle 

farger og kvaliteter. Der er også en vegg full av forskjellige 

symaskiner. De selger symønstre fra mange forskjellige firma. 

Quiltestoffene selger de for kr. 200,- pr meter. 

Like innenfor inngangen har de litt ferdigsydde quilteting, stoffbiter 

som passer til modellene, diverse stoffpakker og ellers fargerike stoff 

i utvalg.  Det så riktig fristende ut. Jeg endte opp med både mønster 

og en stoffbit. 

De tar også imot klær som skal til rens, dette viderefører de etter Husqvarnabutikken, folk er vant til 

å komme dit med klær som skal renses. 

De er alltid to på jobb samtidig. Da jeg var der var Nadine på 

jobb sammen med Bjørg. Åpningstidene er mandag til fredag 

fra 9 til 18, lørdag fra 10 til 16. De har tett samarbeid med 

butikken på Kaland. Mangler de noe i den ene butikken, kan 

det skaffes fra den andre. 

Det er kjekt at det igjen er en quiltebutikk i sentrum. Det er 

bra at de også selger mønster og stoff til klær. Må bare si 

lykke til videre! 

Irén A. Serigstad 
  

 
 

En takk til Stein-Frode! 

I Bergen Quiltelag / Tepper til Glede er vi takknemlig for å 

få disponere loftet hos Tonje Brodering en tirsdag i 

måneden for å sy tepper. Og spesielt er vi glade for å få 

oppbevare stoffer og vatt der. 

Vi syntes Stein-Frode fortjente en takk for dette, og i juni 

var Karen fra Styret og jeg og overleverte en god flaske 

hvitvin med hilsen til ham. 

Fra Stein-Frode fikk vi forsikring om at denne ordningen 

fortsetter, og det var svært hyggelig å høre. 

Syhilsen fra 

Anne KariReutz 
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Jette si varme sjokoladekake. 

 
Vi hadde styremøte hjemme hos meg tidlig i mai. Da serverte jeg varm sjokoladekake; som er 

veldig god, men også veldig enkel og rask å lage. 

Jette er dansk og var en tidlig og ivrig quilter som ei tid bodde i Austevoll. Noen av dere husker 

henne sikkert. 

Jeg har forandret litt på oppskriften for å få mer saus. Jette brukte en kopp fløte i kaken og en i 

sausen, mens jeg bruker melk i kaken og lager saus av hele fløteboksen og får dobbelt så mye saus.  

 
Her er oppskriften: 

150 g sukker 

2 egg  

1 kopp melk 

2 ts kakao 

2 ts bakepulver 

Vaniljesukker 

Pisk eggedosis av sukker og egg. Sikt i det 

tørre og ta i melka. Bland alt sammen, blir 

ganske flytende. Smør en randform godt og ta 

i røra. (Har aldri prøvd med vanlig kakeform.) 

Stekes på 225 grader i 25 ca. minutter. 

 

Imens lages sausen av  

2 kopper fløte (en liten boks) 

160 g sukker 

4 ts smør 

2 ts kakao 

Alt blandes og kokes opp. 

Hvelv kaken på litt dypt fat og tøm sausen 

over ( gjerne litt sakte og direkte på kaken for 

å få sausen til å trekke mest mulig inn).  

 

Lykke til!    Hilsen Anne Wester 

 
 

 

 

Jeg hadde med meg en brokkolisalat på sommermøtet, og det var mange som spurte etter 

oppskriften. Jeg lovet derfor å sende den til Lappenytt. Her kommer den: 

 

Brokkolisalat: 
1 bunt brokkoli 

1 dl solsikkefrø 

½ rødløk  

1 dl rosiner 

1 eple 

100g bacon eller seranoskinke 

 

Dressing: 

1 pose majones 

2 ss sukker 

1 ½ -2 ss epleeddik eller annen eddik 

 

Kutt grønnsaker i passelige biter og bland sammen alle ingrediensene i en stor bolle. Bacon eller 

skinken må stekes godt. Gjerne i ovnen. Det er lurt å blande det inn like før servering. 

 

Kjersti Oterhals 
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Oppsummering etter spørreundersøkelsen 

 
På junimøtet hadde vi en spørreundersøkelse ang Lappenytt og Søstre for Søstre. 

Det kom inn 26 besvarelser, som ikke var så mange, men det gav en pekepinn hvor medlemmene 

står. 

 

For å begynne med Søstre for Søstre. 

Det var enstemmig at dette var et godt prosjekt. 

13 hadde sydd toalettmappe, 13 hadde ikke sydd mappe. 22 svarte at de ville delta hvis vi fortsatte 

prosjektet. 24 svarte ja til at jeg skulle søke om støtte fra Sparebanken en gang til. 

Konklusjonen er at medlemmene er positive til Søstre for Søstre. Noen kommenterte at det var 

enklere å bidra med toalettmappe når de slapp å kjøpe innhold i mappen selv.  

Jeg har søkt Sparebanken Vest om støtte og håper på å få positivt svar på den. Jeg ønsker sterkt at vi 

fortsetter å sy toalettmapper framover og leverer til Krisesenteret før sommeren 2017. 

 

Lappenytt. 25 svarte at de var fornøyd med Lappenytt. 18 svarte ja til at de vil bidra med stoff 

framover. 21 svarte ja til at det var greit å redusere Lappenytt til 5 nr/år, 5 var ikke enige. 

Ingen svarte at de var villige til å gå inn i redaksjonen. 

Kommentarer var at en kunne ha bare web-siden siden det var så lite interesse for å bidra. 

Et annet forslag var å be de forskjellige quilteklubbene skrive om seg selv, om planer og prosjekter. 

 

Lappenytt fortsetter med 5 nr/år. Redaksjonen jobber med stoff til å fylle bladene med. 

Vi håper at alle medlemmene kan bidra med stoff som vi kan bruke i bladet, jo flere bidrag vi får 

inn, jo kjekkere blir det for oss å lage Lappenytt. 

 

Margun Vatshelle 

 

 
Søstre for Søstre. 

 
Jeg vil rette en stor TAKK til alle som har vært med å sy toalettmapper. 

I juli leverte jeg 71 voksne mapper og 10 barnemapper til Krisesenteret i Bergen. 

De er så utrolig takknemlige for den jobben vi gjør og mottakerne er overveldet takknemlige. 

Det er interesse for å fortsette dette prosjektet. Jeg har allerede søkt Sparebanken Vest om midler til 

å fortsette. Håper på positivt svar fra de. 

Toalettmapper kan levers til meg. Jeg samler opp og satser på å levere i juni-2017. 

 

Har funnet ut at det og er et Krisesenter i 

Fjell kommune. Har vært i kontakt med de 

og de ville gjerne motta toalettmapper. 

Prøver å levere 10-15 mapper til de før jul 

hvis jeg får midler fra 

Sparebanken….oppfordrer alle medlemmer 

til å bidra med toalettmapper, sy sammen i 

din quiltebee……..det er fort gjort. For 

mottakeren betyr det mye…. 

Takk for at DU deltar.. 

 

Margun Vatshelle  
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Minneord om Barbara Rastad. 
 

17/8-2016 kom den triste meldingen om at Barbara Rastad var 

gått bort. Hun døde etter å ha levd med kreft siden 1993. 

Barbara traff mannen sin Svein Erik Rastad i Amerika på hans 

18-årsdag som var 26/8- 1960, og vi tok avskjed Med Barbara 

den 26/8-2016 i Solheim store kapell. Det ga dem 56 gode år 

sammen.  

Da Barbara fikk kreft ble hun sykemeldt i ca. et år.  Etter 

behandlingen, i sykemeldingsperioden, fikk hun god tid til seg 

selv og ble oppfordret til å bruke tiden til noe som ga henne 

glede og energi. I et årstid hadde hun puslet litt med quilting, 

men nå tok det helt av. Hun ble medlem i BQL og da hun 1/5-

1993 ble 60 år, fikk hun blokker med hjerter fra medlemmene. 

De ble sydd sammen til et slumreteppe som Barbara helt til 

slutt var ekstremt glad for og i. Det lå over kisten hennes i 

kapellet. Barbara ønsket seg ikke blomster, men hun hadde 

bedt om at det ble pyntet med quilter. Svein Erik spurte om medlemmene i Arna Quiltelag, som 

Barbara tok initiativ til å få startet for 20 år siden, og vi i 

quiltebeen med utspring i BQL, ville sy hjerter i glade farger 

som kunne pynte i kapellet. Det ble 80 hjerter. Anne-Kari 

Vassdal, leder i Arna Quiltelag var med og pyntet kapellet 

med hjertene og også quilt som et barnebarn hadde sydd. 

Det var også hengt opp flere quilter. Det ble en vakker 

avskjed med Barbara, helt i henne ånd. 

Barbara har hatt et rikt quilteliv. Quiltingen ble medisin for 

henne. Hun ble kreativ og det ga henne enorm glede å sy. 

Den største gleden fikk hun da hun kunne gi bort det hun 

laget. Det ble tepper til alle i familien. Og det er ikke tall på 

alle de teppene som er rundt omkring i barnehager, både der 

hun selv arbeidet og i barnebarnas. Hun har også sydd 

mange tepper til barneklinikken.  

 

Da vi nærmet oss 10 år med levering av tepper, sto Barbara 

på for at vi skulle nå 1000 tepper på 10 år. Hun tok kontakt 

med alle lagene som deltok og inspirerte til ekstra sying. Og 

målet ble nådd. Da det skulle bygges SOS-barneby i Bergen, 

tok hun også initiativ til at det ble sydd og levert tepper dit. 

Jeg var med på overleveringene av teppene, og så hvor rørt 

og takknemlige lederne der ble. I 2008 og 2009 ble det til 

sammen levert 39 tepper fra BQL. 

Barbara satt i lappenyttredaksjonen fra nr. 50 i januar 2001 til 

nr. 143 i juni 2010 der hun var en ivrig skribent.  

Et år fikk Barbara tildelt stipend fra BQL. Det brukte hun til å 

reise til et quiltesymposium på New Zealand. Det ga henne 

mer enn penger til reisen, det ga henne en enorm glede. Hun 

satte ekstremt pris på den opplevelsen. Hun hadde også en 

søster på New Zealand som hun fikk besøkt der. Hun hadde 

med seg hjem stoffer derfra som ble til vakre tepper. 
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Barbara fikk problemer med synet i 2009. I 

2011 ble det konstatert svulst på hjernen og 

Barbara ble operert. Synet ble dårligere og 

dårligere. Og til slutt måtte hun med tungt 

hjerte oppgi syingen. Det siste teppet sydde 

hun til en jente fra Somalia med sterkt 

deformert rygg, som kom til Haukeland 

sykehus for å bli operert. Hun hadde med seg 

søsteren sin, og Barbara ville gjerne ha et teppe 

til henne og. Det hjalp jeg henne med. 

Givergleden var med henne til siste slutt. Hun 

var et raust menneske. 

Jeg snakket med Barbara et par ganger like før 

hun døde. Hun hadde beholdt det gode humøret, og fortalte at hun var fornøyd med livet sitt. Hun 

hadde satt seg tre mål i livet, og var glad for at hun hadde oppnådd alle. Hun hadde får sydd tepper 

til alle i familien, og hun hadde fått besøkt sin søster i Amerika og sin søster i New Zealand.  

 
En siste hilsen Irén A. Serigstad 

 
 

 

 

MINNEORD om Berit Myklestad 

 
Vår kjære syvenninne, Berit Myklestad, døde 19. juni.  

Vi vil minnes henne for mange gode stunder vi hadde sammen. 

 

For hennes gode humør og iherdige timer med kutting av stoff når 

vi hadde våre sysamlinger.  

For hennes aldri sviktende forkjærlighet for blå stoffer  For 

nydelige vannbakkels som hun skjemte oss bort med. 

 

For hennes modige (og litt nølende) tilnærming til oss andres 

begeistring for  å sy av restestoffer.  

 

For inspirerende historier om reiser og opplevelser sammen med 

venninnen  Gunilla, både i Etiopia og Sverige. Og om aktiviteter 

fra Asker Husflidslag, for der hadde hun også en god venninne.   

 

For alt du lært oss om lappesøm, og for at du inspirerte oss til 

nitid nøyaktighet.  

 Vi savner deg, Berit 

  

Dine venninner i syklubben «Strimlene» 

Eva Gjøringbø, Marit Haugland og Anne Marie 
Bottolfsen 
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Gloria Loughman i 2017  
Vi har vært så heldige, ved hjelp av Margun Vatshelle, å få kontakt med 

den verdenskjente quiltekunstneren Gloria Loughman fra Australia. Hun 

har andre oppdrag i Europa neste sommer og har ønsket å komme til 

Norge i den forbindelse. Hun kommer til Bergen 22. juni. Vi har gjort 

avtale om et foredrag fredag 23.juni, og 2 to-dagers kurs 24/25.juni og 

26/27. juni. 

Dette er en unik anledning 

for oss, både å se hennes 

arbeider og å lære litt fra 

hennes metoder. 

 

 Dette er bare en liten info 

slik at du kan holde av 

dagene allerede nå, det er 

slikt man ikke får med seg 

ofte. 

En fyldigere presentasjon av Gloria kommer i neste 

Lappenytt, men hvis du vil vite mer om henne og 

hennes fantastiske arbeider allerede nå kan du gå inn på 

hennes hjemmeside http://www.glorialoughman.com/ 

                                                       

Turid Uren 

 

 

 
 

 

Har du lyst til å sy en sånn søt vov-vov? 

 
Gjør som jeg og bruk opp noen av stoffrestene dine, 

eller kanskje du har stoffer i pelsfarger? 

Sy over papir 4x4 cm. Du trenger, tro det eller ei, 84 

lapper, 27 stk. til hver halvdel + 30 stk. til den lange 

remsen.  

Først syr du sammen forstykket og bakstykket hver 

for seg, og til slutt setter disse sammen med den 

lange remsen av 30 stoffbiter.  

 Stapp fast og godt med vatt, og finn to knapper til 

øyne.  

Jeg gleder meg til å se en hel hundeflokk! 

 

Syglad hilsen fra Anne Marie B 
 

 

 

http://www.glorialoughman.com/


 

Julekurver 
 

Jeg er blitt litt hektet på håndsøm. Det er 

veldig greit å ta med seg små eller store 

håndsømprosjekter på tog, fly eller cruise. 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 

Her kommer en illustrert oppskrift på en av 

modellene til julekurvene vi laget på siste 

symøte. 

 
1. Skjær/klipp stoff firkantene 1,5 cm større 

enn papirfirkanten. Brett og tråkle, eller 
lim med stofflimstift rundt papirmalet. 
Det er enkelt å tråkle tvers gjennom papir 
og stoff. 

2. Når vi syr sammen legger vi bitene rette 
mot rette, alle sidene må ligge mot 
hverandre. 

3. Innsiden av det halve hjertet klippes ut 
etter pappmalet, med cirka 0,75 cm 
sømmonn rundt. Vliselinen klippes i 
samme størrelse som malet, og strykes 
på. 

4. Den sammensydde forsiden sys sammen 
med innsiden, rette mot rette. Nå er det 
lett å følge kanten på vliselinen. La de 
være åpne i bunnen, og vreng. Nå bretter 
vi sømmonnet bunnen inn mot hverandre 
og stryker. 

5. Legg de to hele innsidene mot hverandre 
i hjertefasong. Fest med knappenåler og 
sy de to delene sammen med en søm 
som også syr bunnene sammen. 

6. Når vi syr hempen på julekurven feste vi 
samtidig de to delene sammen. Nå er det 
mulig å putte snop oppi og henge den på 
treet. Kurvene kan lages av restestoff, det  
behøver ikke være julestoff. 

 

Lykke til!  

 

6 
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Den heldige vinneren! 
 

 

 

Jeg pleier stort sett å være med på møtene i Bergen Quiltelag som døvetolk for Bente. Ofte er jeg 

også så heldig at jeg får være tolk på både Vestlandstreff, ulike kurs, marknader og årsmøter i NQF.  

I mars i år gikk turen til Trondheim der det var årsmøte i NQF. Det er alltid mange hyggelige damer 

og god stemning. Det var det selvsagt også under festmiddagen på lørdagskvelden. Etter middagen 

ble det trekning av, jeg tror det var 97 eller 98 gevinster, og den siste var den største. Tenk, en 

splitterny overlockmaskin, Bernina 800. Jeg tolket alt som ble sagt den kvelden helt til og med at 

fornavnet Lilly hadde vunnet maskinen. Der stoppet jeg brått…...kunne det være flere i salen som 

het Lilly? Da etternavnet mitt Koppen Mjanger ble lest opp, var jeg ikke sen med å sprette opp fra 

stolen og rope ut at vinneren var meg. Stakkars Bente, -  det ble brått slutt på tolkingen og det gikk 

litt tid før jeg husket på å forklare hva som var skjedd. Heldigvis delte hun gleden med meg. En 

utrolig kjekk opplevelse. 

Jeg vokste opp med en far som hadde fagbrev som tilskjærer og skredder. Både han og min mor, 

som begge var døve, sydde klær til meg og mine to brødre gjennom hele oppveksten. Vi hadde en 

stor Singermaskin på kjøkkenet og den durte og gikk og tok ganske mye plass. Selv har jeg holdt 

meg til patchwork og litt quilting på en ganske vanlig symaskin.  

Overlockmaskinen min har stått nedpakket i flere måneder. Det er både mangel på kunnskap og tid 

som er årsaken. Nå har jeg vært så heldig å få litt opplæring på maskinen hjemme hos Berit i Arna 

Quiltelag, så nå håper jeg at jeg får til å sy noen plagg til barnebarna mine. Bildet er tatt hjemme 

hos Berit. 

Tilslutt vil jeg dere alle skal vite at jeg setter stor pris på å få være en del av dere quiltedamer i 

laget. Mange gode smil og godt humør her. 

Lilly R. Koppen Mjanger 
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Sommerferie. 
 

I sommer var vi en tur til Nordfjordeid og Stryn før vi dro 

videre til Ålesund. 

Vi overnattet i en flott hytte på en gård like ved Nordfjordeid. 

Stor var overraskelsen da vi kom inn på de to soverommene og 

fant quilter på alle sengene. Jeg måtte straks spørre vertinnen 

om hun var quilter, men det var hun ikke. Det var hun som eier 

butikken i Nordfjordeid som hadde sydd teppene og gitt bort 

for mange år siden. Det synes på arbeidene at dette var tepper 

som var laget for noen år siden, men de var fremdeles fine der de var lagt på alle sengene. 

Hilsen Astri Ese Hole 

 

 

 

 
 

 

Jeg var også en tur til Tallinn i Estland senere i sommer. 

På markedet og i mange butikker var det fullt opp med 

strikkeartikler og også noe lappeteknikk. Jeg måtte 

selvsagt kjøpe noen stoff og fikk lov til å ta noen bilder 

fra butikken.  

 

 

Så dro vi videre til Leningrad i Russland og her var det 

mange flotte gulv i kirkene som kunne minne om 

quiltemønster. Jeg så mer ned enn opp og tok en del 

bilder som jeg kanskje kan bruke i et arbeid senere i vinter.  

 

Astri Ese Hole 
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