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«Stjerner i en pytt». Teppet er sydd av Marit Mulelid, maskinsydd og maskinquiltet 

designet av Buggy Barn og mønsteret heter Checkers. 
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 Leder 
Januar/februar 2017 

Velkommen til jubileumsåret 

2017.  

Vi er 30 år i år og landets eldste 

quiltelag, og vi har noen planer 

for året som kommer. 

Anne Marie Bottolfsen har 

sparket i gang et jubileums-

lotteri. Loddboken går en runde 

på hvert møte, og vi i styret har 

ambisjoner om å få flere flotte 

gevinster ved siden av teppet 

som ble presentert på møtet i 

januar. Det blir to store lotterier i 

løpet av året. Et på sommermøtet 

og et på julemøtet.  

Overskuddet av lotteriet skal gå 

til å delfinansiere en felles tur til 

en quiltebutikk i rimelig nærhet i 

løpet av høsten. Vi ønsker oss en 

gruppe på 2 - 4 damer som kan 

hjelpe oss med å arrangere turen, 

men styret tar jobben selv om 

ingen melder seg, for tur skal det 

bli! 

Anne Marie har også satt i gang 

et blokklotteri som skal følge oss 

gjennom året. Det vil bli 

presentert i dette bladet og på 

nettet. Nå kan alle ha med seg 

sysaker på møtene og delta og sy 

blokker! Dette teppet blir loddet 

ut blant alle som deltar, og all 

håndsøm skal foregå på møtene! 

23. – 27. juni får vi besøk av 

Gloria Loughman som vi har 

presentert i Julenummeret. 

Margun Vatshelle, Turid Uren og 

undertegnede jobber med å få alt 

på plass. 

Så ønsker vi å fremheve de mest 

dedikerte quilterne blant oss med 
en utstilling i møterommet vårt 

på Småsalen i Fana kulturhus. 

Turid Uren har sagt seg villig til 

å ta ansvar for det. 

Takk til alle gode hjelpere, og 

Godt Nytt JubileumsÅr alle 

sammen! 

 

Ella Moe-Nilssen 
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Referat fra desembermøtet.  

Ganske mange hadde funnet veien til kulturhuset på Nesttun denne kvelden, og vi koste oss med 

snitter, utlodning og vis-og-fortell. Et julemøte i god, gammel tradisjon, med andre ord. Mange kom 

hjem med fine gevinster (også undertegnede ) og ny inspirasjon. Vis-og-fortell bar preg av at 

mange hadde sydd til jul. Det var så mye fint! Det anbefales å ta en titt i bildearkivet og bli 

inspirert. Det er slett ikke bare jule-ting som ligger der... 

 
Kjersti Stenhjem Lie   
 
Referat fra januarmøtet 

Januarmøtet var symøte, der vi fikk utlevert 7 sekskantmaler 

hver. Disse ble sydd sammen til blå blomster med gul midt i. 

Ingen fikk ta med seg hjem for å sy ferdig, tanken er at alt skal 

sys på møtene. Mer informasjon om prosjektet finnes et annet 

sted i denne utgaven av Lappenytt. Det så ut til at alle koste 

seg, selv om noen (f eks undertegnede) jaget litt på for å bli 

ferdig før vi skulle gå. Kaffe, te og noe å bite i ble satt frem fra begynnelsen av møtet, det var en 

god idé. Da fant vi roen og praten gikk lett rundt bordene. Stemningen var upåklagelig, og tiden 

gikk fort! Da det var tid for vis-og-fortell var det ikke veldig mange som sto i kø. Det meste var 

kanskje vist på desembermøtet og gitt bort til jul, naturlig nok. Takk for et fint møte i godt selskap! 

 
Kjersti Stenhjem Lie   

 
BQL’s jubileumsprosjekt 2017 

I år har quiltelaget vårt 30 årsjubileum, og undertegnede foreslo for 

styret om ikke det kunne være en ide å ha et syprosjekt gående i dette 

året. Og det ble bifalt!! Vi skal sy et quilt med sekskantblomster, og 

syingen skal foregå på møtene. 

Kriteriene er følgende: 

Blomsterbladene skal være blå, og det er flott med mange varianter. 

Medlemmene bidrar med rester fra sine gjemmer.  

Midten skal være gul, og 

aller helst i samme nyanse. 

Jeg har tatt med et stykke 

gult stoff, arvet fra tidligere 

medlem Inger Dekke (mange husker fremdeles 

legendariske juleverksteder i hennes store hus på Hop). 

Jeg leverte ut prøver på gult stoff på januarmøtet, og så 

håper vi at mange har «identisk» stoff hjemme. 

Blomstene skal senere applikeres på en bunn som er sydd 

sammen av fire kvadrater i lyst/offwhite stoff. 

Prøve på lyst stoff ble utlevert og det kan forhåpentligvis 

bli en fin variasjon. 

En quilteklubb vil bli utfordret ril å sy disse kvadratene sammen. Eller kanskje to/tre venninner har 

lyst på denne jobben. Når alle blomstene er applikert på bakgrunn-kvadratene regner jeg med at 

noen av medlemmene vil sy sammen disse til toppen. Så leverer vi til Quiltestallen for quilting. 

Lukkekant syes av en som melder seg til denne viktige jobben. 

Jeg håper at flest mulig vil delta og bidra til at dette blir en hyggelig syssel i jubileumsåret. 

Syglad hilsen fra Anne Marie B 
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Søstre for Søstre. 
 

I november leverte jeg 10 toalettmapper og 2 barnemapper. De tok veldig godt i mot meg og ble 

overveldet av leveringen. De gledet seg til å få dele de videre. 

 

Jeg hadde ikke penger til innholdet til disse mappene, men en liten ”tiggerunde” på FB og det kom 

inn penger. TUSEN TAKK til de som ga penger …… 

 

Vi har søkt om nye midler fra Sparebanken, og 

håper på at vi blir heldige å komme på listen 

deres. 

Jeg oppfordrer alle quiltere i Bergen og 

omegnen til å fortsette å sy toalettmapper, mest 

damemodeller, litt barnemodeller og kanskje en 

og annen herremodell. 

Jeg har fortsatt en del kattestoff som jeg fikk hos 

Dessire under Vestlandstreffet. Ta kontakt hvis 

du vil ha stoff. 

Mappene kan leveres fortløpende til meg. 

 

Hilsen Margun Vatshelle, mob. 980 10 669 
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Overraskelse til torsdagsklubben. 

 
Da damene i torsdagsklubbben møttes første gang etter jul, ventet det oss en overraskelse. Anne 

Marie Bottolfsen stilte med en pakke til hver av oss. Jeg trodde innholdet var en stoffpakke etter at 

hun har hatt en real opprydding etter flytting. Men i stedet pakket vi opp hver sitt forkle hun hadde 

sydd til oss. Veldig koselig! Og med de på måtte vi foreviges. Fin gjeng, ikke sant! Anne-Marie 

Wolf var ikke tilstede, så den pakken måtte vente til neste møte. 

 

Hilsen Irén A. Serigstad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt fra Bonnie Hunter gruppen vår. 

 
Vi har hatt vår første samling. Vi er nå blitt en gruppe på 10 

damer, og det skal bli spennende å se de ferdige quiltene våre. Vi 

skynder oss langsomt, og ser for oss å ha ferdige quilter til 

september-møtet i BQL. 

 

Det første vi gjorde var å finne ut hvor store quilter vi vil lage. 

Det er opp til hver og en å lage den størrelsen man selv ønsker. 

Det er ganske store blokker, og de fleste starter med å lage 6 

blokker, som ferdig montert med kanter vil gi en quilt som er ca. 

130 x 180 cm, passelig til et slumreteppe.  

Undertegnede tegnet ut en arbeidstegning med riktig antall 

blokker til alle, slik at vi har noe å referere til når vi skal finne ut 

hvor mange vi skal lage av de forskjellige blokkdelene. 

Første del er å sy firer-blokker i forskjellige lyse stoffer og til det 

antall blokker vi har valgt i utgangspunktet skal vi ha 138 

firerblokker, og vi prøver å bruke Bonnie sine gode råd på veien.  

Turid Uren 

 



Lappenytt nr. 206/2017   ✄  Side 6 

Sydugnad for Tepper til glede. 
 

Lørdag 21. Januar var det igjen tid for Sydugnad for 

Tepper til glede. Denne gangen hadde Turid Tennebekk 

Hansen skaffet oss tilgang til lokalene til Kjell Hansen 

Elektro i Godvik. Det var helt supre lokaler til formålet, 

lyse og trivelige rom og inngang rett fra gateplan med 

god parkering rett utenfor, her kommer vi gjerne igjen.   

Vi var 17 syglade damer som møtte opp og hadde en 

trivelig  dag sammen. Det var lagt utover masse stoffer, 

både nye og gamle og alle fant noe som de kunne 

bruke. Noen hadde med påbegynte prosjekter som de 

sydde videre på, mens andre begynte på nye tepper. 

Anne Kari Reutz bestilte deilig Pizza til oss og hele 

tiden hadde vi tilgang på kaffe, te og vann så vi led 

ingen nød.  

Latteren satt løst og det ble utvekslet sytips og diskutert 

fargesammensetning, så det ble en lærerik dag. De 

fleste var der fra kl 10 til kl 16, men tiden gikk så fort 

at vi gjerne kunne vært der lenger. Det er utrolig kjekt å 

sy sammen med andre og samtidig gjøre noe 

samfunnsnyttig så jeg anbefaler andre å bli med neste 

gang vi har sydugnad.  På grunn av problemer med lagringsplass, ba Anne Kari om at vi venter med 

å levere inn teppene til sommermøtet, slik at hun kan levere dem til Barneklinikken tirsdagen etter 

sommermøtet..  

 

Karen Hella 
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Grete Gulliksen Moe på besøk i Bergen Quiltelag 18,april! 

 
Jeg skrev min første lappeteknikk boka i 1988, sammen med Kirsten Vistnes, -det er 28 år siden. 

Den het «Lappeteknikk på en ny og enkel måte», og ble trykket i nesten 150 tusen eksemplarer 

og oversatt til mange språk. 
Jeg har skrevet 19 bøker sammen med andre og alene - og syr fremdeles på en enkel måte. – og 

ikke minst jeg syntes fremdeles det er utrolig morsomt å sy og skape med hode og hender! Jeg liker 

å sy bruksting som skal brukes og vaskes og brukes igjen og jeg vil helst sy til noen som jeg håper 

og tror vil like det jeg lager – da blir det en mening med det jeg gjør! 

Grete Gulliksen Moe er aktuell med boken Kult å sy – interiør, vesker, klær. Her har 

hun laget et vell av vakre design med bruk av både nye og tradisjonelle teknikker og 

materialer. Du finner nett til strikketøyet, pinneholder til strikkepinnene, jakken du kommer 

til å flytte inn i og sy opp i et utall varianter og farger, lekre sengetepper og puter, pledd, 

vesker og kurver. Boken er gjennomillustrert med bilder og trinn for trinn-tegninger. Hva du 

trenger av materialer og utstyr for å forenkle og gjøre syopplevelsen til en lek, er også godt 

forklart. 

Her forteller Grete om inspirasjon, arbeidsmetode, 

presentasjon og om lidenskapen for å sy. Hvis du 

vil lære mer, kan du kjøpe Kult å sy – interiør, 

vesker, klær  og få med deg hennes foredrag  

tirsdag 18.april 2017. 

Det å leke med stoffer – arbeide med nål og tråd 

gir meg massevis av glede og energi. Jeg elsker å 

skape! 

Helt siden jeg var barn har jeg elsket å skape med 

hode og hender! Bruke blanke ark og fargestifter, 

pinner og garn eller nål og tråd. Laget ting som 

kan glede andre! 

  Et produkt blir til 

Jeg bruker mye tid i startfasen. Det å få en ide, 

lage skisser og mønstre – samlestoffer i ulike 

kvaliteter og farger er fantastisk morsomt.  Jeg tar 

ofte vårt store spisebord eller stue gulvet i bruk. 

Jeg legger materialer jeg kan tenke meg å bruke 

sammen i bunker, eller hver for seg.  Det kan være stoffer som «snakker med hverandre» – som 

«utfyller» hverandre. Materialer i ulike kvaliteter – tykt og tynt – matt og blankt – mørkt og lyst. 

Kanskje noen fine knapper fra et loppemarked i Paris – eller noen fargerike bånd fra quiltefestivalen 

i Alsace! 

Jeg vil så gjerne at mine lesere, eller kanskje jeg skal si brukere av bøkene mine- skal kose seg når 

de blar i dem. Hente inspirasjon, og bruke oppskrifter og fremgangsmåter til å gå sine egne kreative 

og fargerike veier. 

https://www.forlagsliv.no/faktaoglivsstil/files/2017/01/Bilde-av-Grete-som-syr.jpg
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Bokanmeldelse:  

Kult å sy interiør, vesker, klær – av Grete Gulliksen Moe.  

Endelig kom det en ny lappebok på norsk! Jeg gledet meg som 

en unge, og bestilte den så fort jeg kunne. Ved første øyekast 

må jeg innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg var så ”sulten” på 

noe nytt, noe som kunne gi ny giv til lappeteknikken... Men 

noen ganger kan førsteinntrykket lure en litt. Dette er en utrolig 

allsidig bok, med små og store prosjekter for enhver smak. Det 

er heller ikke bare quiltestoffer som brukes. Ull og skinn er også 

brukt. At mange av prosjektene i boken er blå bør ikke 

overraske. Det er en tydelig tråd gjennom hele Gretes 

forfatterskap. Det betyr selvsagt ikke at ikke prosjektene vil 

være helt nydelige i andre farger. Det er jo en del av 

lappegleden: å gjøre oppskrifter, blokker, mønstre til vårt eget. I 

denne boken er det mange flotte prosjekter. Teppet på forsiden, 

f. eks. Det er bare lekkert! Strikkerne blant oss er tilgodesett 

med et eget kapittel i boken, med mønster til garnposer, 

strikkekurver, strikkepinneetui m.m. Her er det bare å la seg 

inspirere! Som vanlig har forfatteren også annet enn lappesøm 

på menyen. Her er mønster på kjole, skjerf og jakke, og det er mønster og forklaring på bretting av 

papirstjerner til jul. Det er mønster på søte hjerter, sydd over papp, i flere fargevarianter og 

størrelser. I begynnelsen av boken er det et par nåleputer som bare ”må” sys! Toalettvesker i flere 

varianter er det også mønster på. Jeg kan fortsette å ramse opp, men det beste er egentlig å si: Løp 

og kjøp! Dette er en bok som fortjener en plass hos alle lappedamer rundt om i det ganske land.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
 

Sycafe hos Kathrines Quiltestue i Oslo 
 

I romjulen var vi på besøk hos familien i Oslo. Jeg hadde sett på Facebook at det skulle være sycafe 

en av dagene og var raskt ute med at jeg ville gjerne ta en tur dit. Jeg var litt spent på dette, siden 

jeg kom utenfra, men her var det koselig og plass til mange. Helt fra jeg kom inn døren, hørte jeg 
praten og mange var samlet for å sy i romjulen. Anna Malin viste nyheter i butikken og serverte 

kaker og kaffe. Kathrines Quiltestue er en lekker butikker og de har mange fristelser. Jeg måtte 

selvsagt også snope litt. Men det var hyggelig og flere jeg kjente fra tidligere.  

 

Astri Ese Hole 
 

https://www.forlagsliv.no/faktaoglivsstil/files/2017/01/forside.jpg
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TA EN BLOKK OG LA DEN VANDRE – DEL 2 V/Signe Haugen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her skal vi utvide repertoaret litt ved å sette inn forbindelsesblokker 

mellom 9-patch- blokkene. Uttrykket blir da et helt annet. Teppet på 

bildet er laget med 2inch elementer i 9-patchblokkene, det er 120 x 180 

cm stort. Det har 15 blokker, 8 med fire 9-patchblokker, og 7 

mellomblokker. I dette teppet har jeg dessuten brukt bare rester til de 

kulørte elementene, en fin måte å bruke småbiter på.   

Man kan velge størrelse på blokkene (se del 1), og en passende 

bakgrunnsfarge,  og så sy skrådelte firkanter hver gang man har  

en passende rest. På litt sikt vil det bli nok til et teppe, stort eller lite. 

Her ser vi de to blokkene som er brukt, den ene er sammensatt av  

fire  9-patchblokker og den andre er like stor og lett å lage ved hjelp av «hurtighjørner». 

 

For å utvide effekten av forbindelsesblokkene, er det til slutt satt på en kant rundt som inneholder 

trekanter like store som hjørnene på forbindelsesblokkene (se skisse). Denne kanten er like bred 

(ferdig) som en tredel av blokkene. En smal kant til helt ytterst lar designen «sveve» på den mørke 

bakgrunnen.  Layout på et mindre teppe ( 9 blokker) er vist nedenfor, vil du ha det slik som på 

bildet, må du lage totalt 15 blokker. Detaljen nedenfor til høyre viser et hjørne med bord med 

trekanter. De store feltene i mellomblokkene egner seg godt til spennende motivquilting, det samme 

gjør de små feltene som dannes midt i de fire sammensatte 9-patch-blokkene. 

 

 

 

 

 

Kantelement 
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Foredrag med Julie Kvamme på Vestlandstreffet 2016 

 
Tradisjonen tro startet Vestlandstreffet fredag kveld med Quiltegryte og foredrag.  

Julie Kvamme kalte foredraget sitt "Gull av gråstein".  

Ved hjelp av PowerPoint program viste hun hvordan hun sorterer stoffrestene sine, og bygger opp 

og syr spennende restetepper. Hun avsluttet med å vise mange av teppene sine og fortelle hvordan 

de ble til. Her var det tepper som hadde tatt opptil 18 år, og andre som hun hadde sydd ferdig på en 

uke. Det var et inspirerende foredrag.  

Julie er veldig flink til å sette sammen farger, og demonstrerte hvor forskjellig tepper med samme 

fargetonene ble med om vi skiter ut en lys bakgrunn med helt svart. Hun er også en mester i å 

utnytte stoffrestene som hun sorterer helt systematisk etter farge. Hun viste oss noen twister tepper 

og hvordan hun brukte restene til å sy små løpere eller brikker. 
 

     

    

 

        Ella Moe-Nilssen 

 

Kurs på Vestlandstreffet:  

 

Hexagonstjerner V/Hanne Schneider 

 
 

Jeg deltok på kurset "Hexagonstjerner", et håndsømskurs der 

vi skulle "sy på streken". Kursleder var Hanne Schneider. 

Hanne er en flink kursleder, og en veldig hyggelig dame. Hun 

hadde med alle malene vi hadde bruk for på kurset. Hun 

forklarte og viste oss hvordan vi tegner opp og syr på streken. 

Når stjernen var ferdig klippet vi en stor sirkel ut av et 

stoffstykke, og plasserte stjernen i åpningen, en fin måte å 

ramme inn stjernen på. 

Lokalene var lyse og fine, fint for oss som trenger godt lys for 

å kunne sy for hånd :-) 

Hanne hadde også en demonstrasjon av "quilt as you go", der 

vi quilter blokkene før vi syr de sammen. 

 

                      Bjørg Beyer Riisnes 

 
                  

 Kursmodell laget av Hanne 

Schneider 

Et av hennes restetepper med hjerter 

 
En detalj fra et av Julies twister tepper 
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Gull av gråstein v/Julie Kvamme 

 
Kurslokalet var i minste laget, men med en åpen dør til en romslig gang utenfor var ikke det noe 

problem. Vi gikk ut på gangen for å skjære og stryke. 

 

Hun hadde laget et kompendium med 6 forskjellige forslag vi kunne velge mellom. Det var striper, 

ruter og et par stjerner. Jeg forsto jo etter hvert at her måtte vi være pinlig nøyaktige, og det ble en 

del justeringer underveis. Julie er en dyktig og inspirerende lærer, så selv om jeg ikke fikk gjort så 

mye ferdig på kurset har jeg faktisk sydd ferdig et pledd som nå er klar til quilting. Jeg har også 

sydd sammen et lappeteppe til "tepper til Glede" inspirert av kurset. 

 

                      Ella Moe-Nilssen 

 
     

                   
 
 
 
 
 

Uglemorro v/May Britt Dammen 
 

Dette var et needleturn applikasjons kurs. 

Needleturn er en tradisjonell applikasjons måte 

der delene tegnes opp på stoffes rettside og 

klippes ut med sømmingsmonn. 

Sømmingsmonnet vendes under delene etter 

hvert som en syr. 

 

Kurslærer var May Britt Dammen. Hun var en 

fantastisk lærer, delte raust av sine erfaringer. 

Hun har en blogg som dere må gå inn og se på 

alt det fine hun lager. 

Adr er:www.abyquilt.blogspot.no 

 

Vi var kun 3 kursdeltagere på dette kurset. Vi lagde en søt ugle, som vi kunne montere på en mappe. 

Siden kurset var på èn dag, kom vi ikke så langt, så mappen ble sydd ferdig hjemme. Den er nå i 

bruk, og det er et par strikkevotter jeg lager, som bor der sammen med ugle mor :) 

Hilsen Laila Vikane 

Mitt teppe 

http://www.abyquilt.blogspot.no/
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