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Hjertekurvteppet er sydd og quiltet av Anita Henriksen.  
Design Wenche Wollf Hatling. Teppet måler 155x198cm 
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Leder  

 
Kjære quiltevenner. 

Så nærmer vi oss jul igjen og er 

nå godt inne i adventstiden. 

 

Travle dager for de fleste av oss. 

Julegaver skal lages eller kjøpes, 

vi vil kanskje ha med en 

julekonsert eller to, ett eller flere 

julemarkeder, juleavslutninger 

osv. osv. Vi som har barnebarn 

legger også opp til aktiviteter 

med dem. Koselig, men til tider 

litt vel travelt. 

Vi har hatt en fantastisk høst i 

quiltelaget. 

Vestlandstreffet ble en stor 

suksess og vi fikk et flott 

overskudd. 

Tilbakemeldingene etterpå har 

bare vært positive, og vi følte at 

arrangementet ble godt 

gjennomført. Kursene var gode, 

utstillingen var fin og butikkene 

var fornøyd. En stor takk til alle 

dere som har jobbet iherdig for å 

få dette til og til alle medhjelpere 

på selve ”treffet”. 

Hotellet var helt perfekt for et 

slikt arrangement.  Flotte lokaler 

og med et” vrimleområde” som 

bare var til å skryte av, god mat 

og en super vertinne som fulgte 

oss hele helgen.  

En uforglemmelig helg. 

 

Men nå er det på tide å se 

fremover mot et nytt år., 2017.    

Bergen Quiltelag har 30-års 

jubileum og dette skal vi 

markere. 

Planleggingen er i full gang så 

dere kan glede dere. 

Men først er det jul og jeg vil 

ønske dere alle en riktig god  jul 

og et godt nytt år. 

 

Turid Tennebekk 
Hansen 
 

 

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 

 

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 

tmuren@online.no 

 

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 
 

Web ansvarlig 
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Kontakt Tepper til glede 
Anne Kari Reutz tlf 98451552 

akarikon@online.no 
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Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt  

i februar 2017 er  

 

30.januar 2017 

 
 

Møteplan: 

 
 Tirsdag 10. 01 2017 

Symøte: Vi syr 

sekskantblomster 

 

Tirsdag 14. 02 2017 

Årsmøte 

 

Sydag for  

Tepper til glede 

 

Lørdag 21. januar  

 

i lokalene til  

Kjell Hansen Elektro, 

Leirvikflaten 5, 

Godvik 

 

Velkommen! 
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Referat fra oktobermøtet 
Ella ledet oss gjennom møtet denne tirsdagskvelden. Det var allmenn glede over et svært vellykket 

Vestlandstreff. Alt klaffet, og det var godt besøkt. All ære til arrangementskomiteen(e)! De har gjort 

en solid jobb. Nå ser det ut for at ingen vil påta seg et nytt Vestlandstreff, så da er det mulig dette 

var det siste... Men det er lov å håpe at noen likevel vil arrangere etter hvert.  

Signe delte tips og erfaringer om frihåndsquilting. Første bud: Sett i ny nål. Ellers er det en god idé 

å google” Free Motion Quilting Motifs”. Da kan man finne mye fint og nyttig.  

 

Det var også mulig å ta med seg stoffbiter fra de rikholdige kassene med stoff som ”Tepper til 

glede” hadde med seg. Det ble notert at vi tok med oss stoff. Så kommer vi tilbake med et ferdig 

teppe, eller en topp som Anne Toppe Myrdal quilter for oss. Flott tiltak! Vi får håpe det gir mange 

nye tepper. Vi nærmer oss 2000 tepper nå!  

På vis-og-fortell var det mye fint, som vanlig. Sjekk ut bildene på nettsiden vår!   

 
Kjersti Stenhjem Lie   

 
 

Referat fra novembermøtet 
Karen Hella ledet møtet. 

Solfrids Quiltestove og Anne Kari med Quiltebutikken kunne 

friste med mye fint denne kvelden. 

Vi satt frem frukt, kaffe /te før møtet begynte, og det virket å 

være både sosialt og vellykket. 

Anne Kari demonstrerte forskjellige linjaler og viste frem 

mange eksempler på hvordan de var brukt i ulike quilter. 

Anita og Mona viste hvordan de hadde brukt 60 grader linjalen 

i løpere og brikker. 

Valgkomiteen representer av Anne Gro, oppfordret 

medlemmene til å melde sin interesse til å være med i styret. Vi 

trenger 3 nye, og dette er en fin anledning til å forme BQL i 

fremtiden. 

Anne Kari orienterte om 

overlevering av tepper til 

Barneklinikken (se eget ref). 

Astri oppfordret de som hadde gått på kurs på Vestlandstreffet om 

å skrive om det i Lappenytt. Ønsket også at medlemmer sendte inn 

mønster på julepynt. Hun hadde fått henvendelse fra NQF om at 

de ville ha en fra Bergen som varamedlem i styret. 

Bonnie Hunter kommer med ny mystery quilt og Astri og Turid 

ville gjerne ha flere med på prosjektet slik at det kunne dannes en 

sygruppe. 

Anne Marie viste frem teppet som skal være gevinst på 

jubileumslotteriet. 

Kvelden ble avsluttet med vis og fortell og det var mye fint og 

mange julegave ideer. 

Marit Schaathun  
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Årsmøteinnkalling til Bergen Quiltelag 

Tirsdag 14 februar 2017 kl. 19.30 på Fana kulturhus, Nesttun. 
Årsmøtesaker 

Saker til Årsmøtet skal i henhold til pkt. 5 i vedtektene være meddelt styret  
Skriftlig innen 6 uker før årsmøtet – det betyr at styret må ha sakene meldt 

 senest innen 3. januar 2017 
 

 

 

 

Valg av nye styremedlemmer. 
På sist møtet spurte jeg om det var noen som følte seg "kallet” til å ta en periode i styret. Vi har en 

del ildsjeler som er der hele tiden. De tar seg av bladet vårt og websiden vår. I tillegg trenger vi 

noen til å ta vare på laget vårt.  Vi trenger et styre som kan planlegge møtene. Det er noen som ikke 

har vært så fornøyd med møtene i det siste. Skulle ønske de ville ta en periode i styret og komme 

med sine ideer for at møtene skal bli mer interessante. Til nå er det 2 som har meldt seg, men vi 

trenger flere. Egentlig skulle vi kanskje ha varamenn siden det ser ut som om vi har kommet i 

”reparasjonsalderen”. 

 Dere som har gode ideer, ta kontakt med Bikko, Randi Hopland eller meg. 

bikko.langlo@gmail.com 

randihopland@hotmail.com 

annquilt@bkkfiber.no     Anne Gro Larsen 
 

 
 

 
Årsmøteinnkalling til Bergen Quiltelag 

 
Tirsdag 14. februar 2017 kl. 19.30 på Fana kulturhus, Nesttun. 

 
Årsmøtesaker 

Saker til Årsmøtet skal i henhold til pkt. 5 i vedtektene være meddelt styret  
Skriftlig innen 6 uker før årsmøtet – det betyr at styret må ha sakene meldt 

 senest innen 3. januar 2017 
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Vestlandstreffet 2016 - VEL BLÅST, BQL! 

 

Nå har vi gjennomført et veldig vellykket Vestlandstreff, takket være fin innsats fra lagets 

medlemmer, og vi i komiteene er veldig takknemlige for at dere stilte opp til store og små verv. Vi 

var i tillegg heldige med en del faktorer som vi selv ikke kunne styre; været var kjempefint, maten 

var bra og hotellet fulgte opp på alle måter, og dagsbesøkende publikum strømmet på over all 

forventning. Registrerte deltakere kom fra fjern og nær, en kom helt fra Alta! Kursene var bra fulle 

og ble gjennomført som planlagt, etter litt småknirk i starten, men det er ikke til å unngå. 

Utstillingen fikk bra forhold, og vi fikk mange komplimenter for den og for opphengingen av de 

store teppene rundt om i lokalene. Butikkene var godt besøkt, og hadde bra uttelling på de to 

dagene, har vi latt oss fortelle. Lotteriene våre var vellykket, og vinnerne virket fornøyd med alle de 

flotte gevinstene vi hadde. Demonstrasjonene vi hadde satt opp, var svært godt besøkt, og 

deltakerne virket fornøyde. 

Tallene nedenfor viser med all tydelighet at vi kan være fornøyde: 

 

Registrerte deltakere: 169, av disse overnattet 102 på hotellet.                                                                                                           

Kursdeltakere: 167 - av 16 planlagte kurs ble hele 14 gjennomført.     

Deltakere på quiltegryte/foredrag: 117            

Deltakere på festmiddag: 121                                                                             

 Innlevert til utstillingen: 66 store og små tepper/bilder, og ca. 40 mindre gjenstander  (løpere, puter, 

vesker o.a.)                                                                                  

Butikker: 6 fra fjern og nær på Vestlandet, dessuten representanter for symaskinleverandører og 

long-armquiltere.                                     

 Dagsbesøkende: ikke helt sikker, men i hvert fall mer enn 100                               

Overskuddet vi sitter igjen med, er rundt 120000 kr.!!! 

 

Det eneste skår i gleden er at ingen av de andre quiltelagene på Vestlandet har villet påta seg å 

arrangere treff for de neste årene, så dette er kanskje slutten på en æra. 

For Hovedkomiteen,  
Signe Haugen. 
 
Gevinster og godteposer til Vestlandstreffet. 
 

Jeg har vært så heldig å få tatt imot gevinster til treffet fra medlemmer som har sydd. Det har vært 

mye fint!! Og det har vært gjort en god jobb med å få tak i gevinster, alt fra symaskin og over-lock 

til småting til ringlotteriet. Vi trengte faktisk ikke å kjøpe noen gevinster selv. Alle firma som ga 

gevinster, fikk logoen sin trykket i programmet. 

 

Uken før Vestlandstreffet møttes vi for å fordele alt vi hadde 

fått inn til godteposer, hovedlotteri, lørdagslotteri og 

ringlotteri. Vi ble litt overveldet av mengden gaver vi hadde 

foran oss. Bildet viser faktisk bare en del av det vi hadde fått 

inn. Det ble laget til 170 godteposer med info og snop. 

 

De største gevinstene ble for det meste lagt til hovedlotteriet 

som ble trukket på søndag. Så delte vi etter beste skjønn 

gevinster til lørdag og søndag. Vi hadde masse småting til ringlotteriet, 10 ringer i alt. 

 

Takk til alle som hjalp til med gevinster.  Anna Synnøva Hunda 
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Fra kurs på Vestlandstreffet 2016 
 

Kurs nr 1: Ghost images of the Orient. Patricia Archibald 

Dette kurset gikk ut på å lage et skyggebilde av en seilbåt. Alle måtte kjøpe material-pakke og 

denne inneholdt alt som var nødvendig. Vi fikk en tegning av båten som vi overførte til stoff. Denne 

forsiden la vi over et stykke vatt og bakstykke. Deretter bygde vi opp båten lagvis med å legge på 

sort tyll og sy langs tegningen. Da ble noen deler ganske lyse mens andre ble grader av sort. Det ble 

veldig effektfullt. 

 
Videre bygde vi opp bildet med maskinsømmer 

med vanlig tråd og metalltråd. Solen (eller 

månen) ble laget av et spesielt metallpapir som 

kunne overføres til stoff ved hjelp av strykejern. 

For meg var dette et veldig annerledes kurs enn 

hva jeg vanligvis deltar på, men det var 

interessant å se hva en kunne få til med enkle 

metoder. Patricia var en inspirerende kursholder 

og hun viste oss mange flotte arbeider som hun 

hadde laget med denne metoden. 

 

 

 

Ellinor Isaksen 
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En av våre lesere lurte på om det ikke skulle være hvetemel i denne kaken, og det skulle det 

selvfølgelig! Her kommer oppskriften igjen! 

 

Jette si varme sjokoladekake. 
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. 

        Hilsen Anne Wester 

 
Sjokoladekaken: 

150 g hvetemel 

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. 
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Koselig quiltebutikk i Kingsbridge i Devon i England. 
 

I sommer var jeg, min datter og våre menn på 11 

dagers biltur i England til Devon og Cornwall, helt til 

Lands End. Vi dro gjennom noen riktig idylliske 

landskaper. Else og jeg hadde jo lyst til å finne i alle 

fall en quiltebutikk på vegen, så vi var tidlig inne på 

internett og lette. Vi fant en i en liten by ved sjøen litt 

utenfor ruten vår. Men pyttpytt, vi hadde ingen fast 

plan og la om ruten til Kingsbridge i Devon. Byen 

viste seg å være riktig koselig, nydelig pyntet med 

masse blomster over alt. Det rant en liten elv ut der 

som var full av ender og gjess.  Da vi kjørte inn og 

parkerte, fant vi et skilt som førte oss rett til butikken. 

Butikken het «Crazy Catt Quilt Shop» og innehaveren var Ani Catt. Lett å forstå valget av navn til 

butikken! Ani var en ferm, koselig dame. Hun 

brukte god tid på oss, viste oss villig rundt i de 

romslige lokalene, som inneholdt masse stoffer, 

mange motivstoff og duppeditter i stort utvalg. 

Hun var kvikk til å tilby te og kaffe, også til våre 

to tålmodige menn. Det må sies at vi ble der 

ganske lenge. 

Hun fortalte at butikken var 3 år gammel. Før det 

hadde hun hatt et syatelier, men hadde bestemt seg 

for å åpne butikk. Det var ellers lite tilgang til 

stoffbutikker i nærheten. Butikken gikk godt. Det 

var 2 quiltebeer i byen, og ellers flere grupper 

med damer i omegnen som sydde og var kunder 

hos henne. 

Inne i et siderom, der hun også hadde en stor quiltemaskin, oppdaget jeg en bunke med ferdige 

tepper, samt hyller med stoffer og flere påbegynte tepper. Jeg ble nysgjerrig og måtte spørre, det 

minnet meg nemlig veldig om kroken vi har inne i 

butikken til Anne-Kari i Arna, der vi lagrer ferdige 

tepper, like ved der vi syr dugnad til «Tepper til 

glede». Og jo, det stemte, Ani fortalte at de hadde 

dugnad i butikken en gang i uken. De fikk og inn en 

god del stoffer av damer i området som damene ikke 

skulle bruke selv. De ferdige teppene gikk til syke 

barn slik som hos oss, men også til barn i dårligstilte 

familier i distriktet. Artig at dette var i akkurat den 

butikken vi hadde funnet frem til. 

Etterpå demonstrerte hun quiltemaskinen for oss. Hun 

tok imot quilting for de som ikke hadde mot og 

kunnskap til å gjøre det selv. Det så ut til å være en 

dyktig dame på maskinen. 

Som sagt tilbrakte vi lang tid i butikken. Håper Ani var fornøyd med oss, for vi kom ut med stoff og 

duppeditter for en god del av reisebudsjettet vårt! Og likevel sammen med to blide menn. Slett ikke 

verst! 

                                                                           Hjemmeadresse til butikken: www.anicatt.co.uk 

Hilsen Irén A. Serigstad   
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Besøk fra ”Down under”  
 

I sommerferien fikk Solfrids Quiltestove følgende mail: ”I am an Australian quilter shortly to visit 

my son in Bergen. I would like to meet some Norwegian quilters and see what they do. Do you 

have any contacts? Is it possible to reach your shop from Bergen without a car? I look forward to 

your reply, Carolyn”. 

 

Denne mailen ble videresendt til noen av oss i 

quiltelaget, og jeg tok kontakt ganske umiddelbart 

med damen fra Australia. Det fløy noen mailer 

sørover og nordover før hun reiste, og jeg fikk vite 

at sønnen som bor i Bergen er gift med en 

bergenser, de har to små barn og bor i Sandviken.  

 

Etter å ha grublet litt tok jeg kontakt med noen i 

quiltelaget, og de igjen tok kontakt videre med 

andre. Da vi landet på en dato alle hadde ledig 

viste det seg at akkurat den ene kvelden skulle en 

av Carolyns australske quiltevenninner være i 

Bergen(!). Så da den avtalte kvelden opprant var 

vi seks norske og to australske quiltere som 

møttes hos Turid Uren. Vi norske var Turid, 

Bikko Langlo, Margun Vatshelle, Anita 

Henriksen, Astri Ese Hole og undertegnede. Alle 

hadde med seg litt ”fingermat”, så serveringen 

gikk veldig greit. Vi hadde ”vis-og-fortell” i god 

quilte-ånd, og vi hadde en veldig koselig kveld. 

Allerede morgenen etter lå det takkemail i 

innboksen, med takk for en fantastisk hyggelig 

kveld.  

 

Ta kontakt med quiltere der man skal og ta sjansen på å få en helt 

unik opplevelse. Det å treffe noen fra andre siden av kloden som 

lider av den samme ”galskapen” var utrolig kjekt, og kontakten 

var der fra første stund. Carolyn kommer nok tilbake, og jeg er 

helt sikker på at hun da tar kontakt igjen. Sånn kan rett og slett 

vennskap oppstå på tvers – og jeg vet at jeg har en å besøke hvis 

jeg en gang reiser til Australia. Ja, faktisk to. Og Kerry jobber i en 

quiltebutikk. I say no more...  

 

Takk til dere som ”hev dere rundt” og ble med. Takket være deres 

sporty innstilling ble det en veldig fin kveld. Takk til Astri som 

tok med seg Carolyn til Tonje Brodering dagen etter. En spesiell 

takk til Turid som stilte leiligheten sin til disposisjon – det var jo 

en egen quilteutstilling i seg selv!  

 

 
Kjersti Stenhjem Lie   
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The Splendid Sampler 

 

Jeg vil fortelle om et prosjekt jeg har hodestups (og hodeløst!) har kastet meg inn i. Det heter The 

Splendid Sampler. Jeg kom tilfeldig over det på Internett like over nyttår, og meldte meg på. Et 

slags ”månedens blokk”, der omtrent 80 designere skulle designe sine helt unike blokker. Ingen fikk 

se blokkene før de ble lansert på nettsiden, men jeg så for meg at det skulle bli noe i nærheten av 

”Dear Jane”, og at det skulle komme to blokker hver måned. Den første antagelsen var sånn 

noenlunde riktig – men den andre var veldig feil. Det kommer nemlig to blokker hver uke...! 100 

blokker på ett år, med andre ord. En ny blokk kommer hver torsdag og søndag. Jeg  tenkte likevel at 

jeg hadde lyst til å være med. Man er da ikke skvetten, heller?  

 

Prosjektet har en egen hjemmeside (www.thesplendidsampler.com ) der alle blokkene ligger (etter 

hvert som de kommer), og der informasjon gis. Innimellom kommer det bonusmateriale i form av 

blokk eller et lite prosjekt. Det er også konkurranser eller ”giveaways” med ujevne mellomrom. I 

tillegg får man mail med mønster til blokkene underveis. Det er også opprettet en egen 

Facebookside der medlemmene kan publisere det de har sydd, til inspirasjon for andre. Vi er ca 25 

000 quiltere over hele verden som har meldt oss på.  

 

De ulike blokkene kan være enkle eller 

vanskelige, de kan være utrolig fine 

eller mer ordinære, og de er i alle 

mulige teknikker. Alle bestemmer selv 

hvilke og hvor mange blokker man vil 

sy, og hvilke farger og stoffer man vil 

bruke. Jeg har valgt blått og lyst, med 

innslag av litt rødt, og er 

kjempefornøyd så langt. Andre syr i alle 

mulige rester. Man syr i sitt eget tempo, 

og målet er å kose seg.  

 

Det koster ingenting, heller. Jeg holdt 

koken ganske lenge, men så ble jeg 

hektet av. Da er rådet ganske enkelt: 

Begynn der vi er nå, og ta blokkene 

som har kommet tidligere som ” bonus”, eller etter at prosjektet med nye blokker er ferdig. Da blir 

man ikke helt motløs. Og det fungerer! Prosjektlederne er flinke til å komme med oppmuntringer 

underveis, og det hele er veldig profesjonelt. Nettsiden kommer til å være åpen en stund etter at 

prosjektåret er slutt, og da kommer det bok!  

 

Det er utrolig kjekt å være med på et slikt prosjekt der så mange quiltere er med fra hele verden. Det 

er enda ikke for sent, så hopp gjerne på nå! Jeg har skrevet ut alle blokkene, så jeg har dem også 

etter at nettsiden ”låses”. Bare vær oppmerksom på at utskriften blir riktig. En inch er tegnet på 

hvert mønster, så man kan måle at man har de riktige målene. (Jeg kan sannsynligvis hjelpe om det 

ikke kommer ut rett, og du lurer på hvorfor, så bare spør...).  

 

Kjersti Stenhjem Lie   

http://www.thesplendidsampler.com/
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TA EN BLOKK OG LA DEN VANDRE…. – del 1 

 

 
 

 

I dag skal vi se på en hendig liten blokk som heter «split 9-patch». Den er en lett 

blokk å lage, i hvilken størrelse du måtte ønske, og kan gi opphav til mange 

forskjellige kombinasjoner. Som du ser består den av 6 skrådelte kvadrater (sq1) og 3 

hele, 1 av farge A, 2 av farge B.  

 

 

Enkleste og mest økonomiske måte å lage de 6 skrådelte 

elementene, er å kutte 3 kvadrater av hver farge i passe 

størrelse (se nedenfor for kuttestørrelser). Legg en av 

hver farge mot hverandre rette mot rette, merk 

diagonalen og sy en søm med ønsket sømmonn på 

begge sider av streken. Klipp/skjær langs streken, stryk 

åpen og renskjær til ønsket mål (inkl. sømmonn). Det 

skal være det samme som kuttestørrelsen på de hele 

firkantene. 

 

 

 

KUTTETABELL FOR FIRKANTER I TOMMER (INCH) – sømmonn = ¼ in 

Str. Ferdig 9-

patch 

4,5 in (3 x1,5 

hver vei ) 

6 in (3 x 2 

hver vei) 

7,5 in (3 x 

2,5 hver vei) 

9 in (3x3 in 

hver vei) 

Stoff A 3 stk a 2,5 in 

1 stk a 2 in 

3 a 3 in 

1 a 2,5 in 

3 a 3,5 in 

1 a 3 in 

3 a 4 in 

1 a 3,5 in 

Stoff B 3 stk a 2,5 in 

2 stk a 2 in 

3 a 3 in 

2 a 2,5 in 

3 a 3,5 in 

2 a 3 in 

3 a 4 in 

2 a 3 in 
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Så skal vi sette blokkene sammen. Som du ser av de 2 bildene, blir resultatet helt 

forskjellig etter hvilken farge du rammer blokken inn i. I den blå/røde løperen er 

farge A brukt som bunn-farge, i den andre er det farge B. 

 I begge tilfellene er blokkene satt sammen «on-point» (diagonalt), og det er fylt inn 

med trekanter i bunnfargen langs kantene og i hjørnene. NB! Her er det viktig at 

trådretningen ytterst på disse trekantene går langsmed kantene, se nedenfor for 

kuttestørrelser og skjæring av disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTTESTØRRELSER FOR TREKANTER TIL HJØRNER OG KANTER 

Str. ferdig 9-patch 4,5 in 6 in 7,5 in 9 in 

Til hjørner (deles i 2 diagonalt) 4 in 5 in 6 in 7 in 

Til sidekanter (deles i 4 diagonalt) 7,5 in 9,5 in 11,5 in 13,5 in 

 

Nedenfor ser du flere varianter med forskjellig sammensetning av blokker og 

bunnfarge. Antallet blokker du trenger, varierer med måten du setter blokkene 

sammen på. Til de 2 til venstre trengs minst 5 – pluss 3 for hver forlengelse (dvs 5 – 

8 – 11 osv). De to til høyre trenger 4 – pluss 3 (dvs 4 – 7 – 10 osv).  Laveste antall vil 

gi et kvadratisk resultat. Til den blå/røde løperen har jeg droppet hjørnetrekantene, 

derfor er den spiss. 

 

 

Signe Haugen
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Tepper til glede. 
 

Tirsdag 15. november var det overlevering av tepper til 

Barneklinikken, og flere Quiltelag var representert i tillegg til BQl 

med tre representanter. 

Anne Berit Botnevik fra Sparebanken Vest var også invitert, og hun 

var veldig imponert, tok mange bilder og var interessert i om 

hvordan og hvor lang tid vi brukte på å sy tepper. 

 

Vi ble godt mottatt av Ingunn Finne og Jannicke Magnussen som 

var overveldet og svært takknemlige over de mange flotte teppene. 

Følgene Quiltelag leverte tepper: 

Årdal 24, Bergen 36, Laksevåg 5, Arna 

90 og Norom Brunæ 15. 

I tillegg er det før levert 1719 tepper så 

imponerende 1889 tepper er gitt til 

Barneklinikken. 

Marith Grindeland hadde med seg 12 kosekaniner og totalt har hun 

levert 164. 

Det er bare å fortsette å sy for det er stort behov både for barn og 

ungdom. 

Marit Schaathun  
 

 

Nytt Bonnie Hunter prosjekt på gang! 

 
 Kjenner du til Bonnie Hunter og hennes fantastiske "scrap quilts"? Hvert 

år på denne tiden starter hun opp et nytt mysterium, basert på restekassen 

sin, og det kommer en ny del av mysteriet hver uke frem mot jul/nyttår.  

Årets quilt heter "En Provence", og du finner mer info på websiden du 

ser på det store bildet her. Jeg deltok i fjor, og det var veldig gøy og 

veldig hektisk, og resultatet ble et, for meg, alt for stort teppe som jeg 

ikke vet hvor jeg skal bruke. 

 

Derfor har jeg bestemt meg 

for at i år vil jeg vente til alle delene er lagt ut, og så 

omarbeide det til en mindre utgave, kanskje i andre 

farger enn de som er foreslått av Bonnie. 

Hvis du vil være med meg på dette prosjektet er det 

bare å sende meg en mail, tmuren@online.no så 

kommer du med på listen. 

Vi vil ta det mer med ro, og regner med å holde på 

frem til sommerferien. 

Vi starter opp over nyttår (når jeg har fått satt meg inn 

i prosjektet) med et treff der vi går gjennom 

innledningen og ser på diverse fargekombinasjoner 

etc.  

    

Hilsen Turid Uren 

mailto:tmuren@online.no
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Gloria Loughman: 
 

I forrige utgave av Lappenytt skrev jeg en kort info om Gloria Loughman fra Australia, som vi 

(v/Margun Vatshelle) har vært så heldige å «kapre» til å holde foredrag og kurs for oss i juni 2017. 

Hun er virkelig en kapasitet, og det er absolutt noe en bør prøve å få med seg. Tror det blir 

spennende og lærerikt.  

 

Hun kommer til Bergen 22. juni 2017, og vi har gjort avtale om et foredrag fredag 23.juni, og 2 to-

dagers kurs 24/25.juni og 26/27. juni. Vi er i kontakt med Gloria for å bestemme innhold i foredrag 

og kurs, og vil forhåpentligvis ha det klart i løpet av januar.  

For at vi skal få et visst inntrykk av henne, har hun sendt oss litt info om seg selv, som jeg har 

oversatt til norsk (etter beste evne).   

  

Gloria Loughman http://glorialoughman.com/ 

 

«Jeg bor nær sjøen i en nydelig del av Victoria som heter Clifton 

Springs. Gift, har tre døtre og er utdannet som assistentlærer og har 

arbeidet hovedsakelig med leseferdighet og spesialtilpasset 

undervisning.  Mitt møte med lappesømmens verden skjedde for omtrent 

20 år siden da jeg var sykemeldt etter en cellegift-kur. 

 

I mange år har jeg syslet med forskjellige lappesøm-teknikker, bl.a. 

remse-teknikker, bargello, colourwash, farging og maling på stoff og 

maskinbroderi. Etter å ha gjort ferdig en studie i design og farger som 

en del av et «Diploma of Art» i 1996, begynte jeg å lage mine store, 

naturtro landskapsquilter som skildrer den australske villmarken. Jeg 

har vært på reiser til mange unike og fascinerende deler av Australia, 

og jeg utfordrer meg selv hele tiden til å etterligne disse inntrykkene i 

stoff.  Mesteparten av stoffene jeg har brukt har vært håndfarget eller 

malt, og detaljer er uttrykt med omfattende maskinbroderi. Disse quiltene har vunnet mange store 

utmerkelser i Australia, Europa, Japan og USA. Med quilten «Kimberley Mystique» vant jeg 

Australias mest prestisjetunge quiltepris i 2003. 

 

Jeg har undervist grupper i lappesøm i mange år og 

jeg liker veldig godt å dele min kunnskap og 

ferdigheter med andre. Jeg liker å utfordre elevene 

mine til å designe sine egne arbeider, men er også 

glad for å dele mønster med dem som er litt mindre 

fortrolige med å designe selv. Kursene mine har vært 

veldig populære og mange elever kommer tilbake 

både én og to ganger for nye kurs. Jeg har undervist 

store og små grupper rundt om i Australias 

forskjellige stater, alt fra små arbeidsgrupper for 

quiltere på landsbygda til store klasser for store 

quiltelag i de store byene. Jeg har også reist mye 

utenlands og har undervist i New Zealand, USA, 

Canada, Storbritannia, Spania, Sør-Afrika, De 

forente Arabiske Emirater, Fiji og Japan! 

 

 

 

 

http://glorialoughman.com/
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I 2009 ble «min forpliktelse» for å undervise anerkjent, da jeg mottok «the Rajah Award». Dette er 

en utmerkelse som hvert år blir gitt for enestående bidrag til quiltmaking i Australia. 

 

I tillegg til å være etterspurt som kursholder, har jeg har hovedansvaret for 13 utstillinger av 

australske quilter i USA og har hatt gleden av å være dommer på mange store utstillinger. Jeg har 

hatt en rekke soloutstillinger, inkludert invitasjoner til å stille ut på det prestisjetunge NEC Show i 

Birmingham, England. 

 

Boken min, «Luminous Landscapes» ble utgitt av C&T i januar 2007 og har vist seg å være veldig 

populær. Min andre bok «Quilted Symphony» ble utgitt i 2010 og ble en av C&T sine mest solgte. 

Min tredje bok «Radiant Landscapes» ble utgitt i 2013 og jeg har nylig levert inn manuskriptet for 

bok nummer fire, som er basert på arkitektur og bygninger. Denne boken vil bli utgitt i midten av 

2017. Jeg har også en online-klasse, Linear Landscapes, som du finner på Crafty sin hjemmeside. 

 

Det som en gang begynte som terapi har utviklet seg til en lidenskap og har gitt meg muligheten til 

å reise rundt i verden og stille ut quiltene mine, undervise og treffe masse herlige mennesker. Min 

mann, som nå har pensjonert seg, reiser sammen med meg og vi har opplevd mange herlige eventyr 

sammen. 

 

Vi ser virkelig frem til å komme til Norge i juni 2017. Det vil være vårt første besøk i landet og vi 

har planer om å forlenge oppholdet med noen flere dager etter at jeg har undervist, for å få nyte 

den spektakulære norske naturen.» 

 

 

 

Som dere sikkert skjønner så er det en 

fantastisk kurs- og foredragsholder vi 

venter besøk av. 

 

Ikke drøy for lenge med å melde din interesse når informasjonen kommer, for vi vil også gå ut «i 

det offentlige rom (facebook)» for å få flest mulig deltakere.  

       

Hilsen Turid Uren 
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