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Teppet er sydd av Margun Vatshelle til sitt yngste barnebarn 
Mia. Mønsteret heter Hoots Hollow fra Ribbon Candy Quilt 

Company. Applikert og maskinsydd. Teppet måler 42x54inch.  
Maskinquiltet av Janne Torsvik.  

Lappenytt 
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Leder 
Då er vi allereie komen til 

sommarmøtet med deilig mat 

som dåke har tatt med. Dette er 

ein veldig kjekk tradisjon og 

alltid noko nytt å smake på. Flott 

vi kan inspirera kvarandre på 

fleire måtar.  

 

Mange flotte arbeid har vi fått 

sett på "Vis og fortell" denne 

våren. Store og små arbeider, 

kompliserte og enkle. Stor 

variasjon i arbeidene, som vi kan 

bli inspirert av. Godt å lage 

småting som ikkje tar så lang tid 

innimellom større prosjekter. 

Flotte og inspirerande foredrag 

på møtene har vi også hatt. 

 

No står sommaren for døra og 

her på garden er lamminga 

ferdig. Vi gjekk runden og kikka 

på sauene formiddagen på 17. 

mai før finstasen skulle på. Då 

såg vi at siste lammet var født 

tidlegare på morgonen. Har også 

fått rugd ut 5 andunger i 

rugemaskin og no ligg 2 stolte 

ho-ender og ruger på ein mengde 

egg. Så det skal vere litt dyreliv 

her i sommar sjølv om sauene 

snart skal til fjells  

Eg var så heldig å få reise til den 

store Quiltefestivalen i 

Birmingham i august i fjor. Det 

var ein kjempeopplevelse og flott 

opplegg. Om kveldene satt vi 

med håndsaum i foajeen på 

hotellet og då kom vi i snakk 

med andre quiltere frå Noreg og 

britiske.  Vi skal også reise til 

Birmingham dette året og ser 

fram til å møte mange quiltere, 

gå og shoppe og sjå på 

utstillinga.  

Då vil eg ynskje dykk alle ein 

riktig god sommar! 

Mvh Solfrid S. Strandtun 
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 Tirsdag  

12.september 
«Mitt quilteliv» 

Foredrag v/Turid Uren 
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10.oktober 
Tove Sherling kommer og 

forteller om sin design 

Vi ønsker alle  
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Referat fra aprilmøtet.  

Allerede litt over kl. 19 var lokalet ganske fullt av forventningsfulle quiltedamer. Mange ville høre 

Grete Gulliksen Moe fortelle om sin inspirasjon og om sine siste bøker. Halv åtte var det stappfullt i 

lokalet. Vi som hadde tatt turen til kulturhuset på Nesttun denne kvelden fikk noen uforglemmelige 

og inspirerende timer. Grete fortalte hvordan de to siste bøkene hennes har blitt til. De er en del mer 

moderne i stilen enn tidligere og har enkle mønstre. Dette er ikke tilfeldig, hun vil gjerne inspirere 

de unge og de som ikke har sydd så mye tidligere. Samtidig er hun opptatt av at det hun syr skal 

brukes. De som får teppene hennes skal også få være med å bestemme fargene. Da er sjansen stor 

for at teppene også blir brukt. Grete brenner for to ting spesielt: Det ene er gjenbruk, og det andre er 

å få med de yngre. Hun oppfordret til å ta med barn og etterhvert barnebarn og svigerdøtre, naboer 

og nieser (nevøer, også ☺) når vi syr. På den måten kan vi nå nye generasjoner quiltere. 

 

Etter foredraget fikk vi anledning til å se på tingene hun hadde med seg, kjøpe bøkene hennes og få 

en hilsen i nyinnkjøpt eller ”gammel” bok. Køene var lange, og det endte med at vis-og-fortell rett 

og slett måtte utsettes til neste gang. Dette var en skikkelig inspirasjonskveld. En stor takk til styret 

som fikk dette til!  

Kjersti Stenhjem Lie ☺  

 

 

 

Referat fra mai-møtet 

Møtet startet som vanlig 19.30, og Signe Haugen ledet oss gjennom kveldens program. Noen 

beskjeder ble gitt innledningsvis: Ta gjerne kontakt med Ella hvis du trenger vatt, bakstykker eller 

stoff til å sy tepper til ”Tepper til glede”. Lørdag 16. september blir det jubileumstur til Desirée. 

Endelig påmelding skjer på junimøtet. Når det gjelder innlevering av toalettmapper til ”Søstre for 

søstre”, så er det bare å levere når man har. Overlevering til krisesentrene blir over sommeren. Sy 

gjerne i sommer ☺ Det trengs mapper både til kvinner, barn og menn. I juni er det kurs med Gloria 

Loughman. De er ikke fulle, så benytt anledningen når vi har besøk av denne verdensstjernen! 

Bergen Quiltelag er 30 år i år. I tiden 26.10. – 18.11. blir det jubileumsutstilling i kulturhuset på 

Nesttun.  

 

Astri Ese Hole hadde foredraget denne kvelden, om NQF’s årsmøte på Sundvolden Hotel. Det var 

mange inspirerende bilder fra både konkurransen, utstilling og kurs. Neste år er NQF 30 år. Da er 

årsmøtet 16 – 18. mars. Sett gjerne av datoen allerede. Astri minnet om at det er mange fordeler 

med å være med i NQF, bl a får man rabatt hos Norwegian...  

 

Til slutt var det som vanlig vis-og fortell, med mye flott å se! Jeg anbefaler virkelig å se bildene på 

nettsiden vår.  

Kjersti Stenhjem Lie ☺ 
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Møteplan for høsten 2017 

 

12. september. 

 

 

«Mitt Quilteliv» foredrag v/Turid Uren  

Trekning av konkurransen som vi startet på junimøtet 

 

16.september 

 

Busstur til Desiree og Gaularmarknaden med lunsj. 

 

10. oktober 

 

Tove Sherling kommer og forteller om sin design. 

 

14. november 
 

Butikkenes dag + symøte.  

12. desember 

 

Julemøte med snitter og utlodning. 

 

 

 

 



 

Lappenytt nr. 208/2017   ✄ Side 5 

KREATIVE DAGER MED QUILTEGÅRDEN PÅ RØROS. 

 
Da jeg fikk høre om dette arrangementet var jeg ikke i tvil, 

meldte meg på med en gang. Jeg liker meg alltid på Røros og 

når det kan kombineres med quilting kan det ikke annet enn å 

bli bra. 

 

Det var stor oppslutning, vi var 250 quiltere som skulle 

tilbringe en hel langhelg på Røros Hotell. Alle var like ivrige, 

90 % møtte opp allerede torsdag. Nydelig vær fikk vi og, men 

kaldt, men dette er nok normalt for Røros på denne tiden av 

året. Ned til sentrum var det en fin spasertur, så de fleste fikk 

med seg litt av livet i Kjerkegata og i løpet av helgen. 

 

Det var lagt opp til mange kurs, men og egen sying. Det var en 

stor sal med plass til veldig mange symaskiner, og her kunne en 

sy så mye og lenge en selv ønsket. Salen var full av aktivitet det 

meste av døgnet.  

Kursholdere var Ann K. Johansen (AnnaKa), Irene Blanck (fra 

Australia), Marianne Tverbakk, Gøril F. Stokker, Marianne 

Nybølet, Hanne K. Ludvigsen og Anne Mari Duffy og Helle Løvenskjold, men Helle stilte med 

Oddveig som vikar. Irene Blanck hadde håndsømkurs med applikasjon. Marianne Nybølet hadde 

maskinquilting. Hanne K. Ludvigsen hadde søm av klær. Gøril hadde søm av kosedyr. Ellers var 

det vesker, lommebøker, ugleveske og flere kurs med sy-på-streken. Variasjonene var mange, litt 

for enhver smak. Alle var fornøyde med sine dager på kurs. Det var og demonstrasjoner av bruk av 

linjaler og andre teknikker. 

”Quiltegården” var selvsagt med til Røros. Det var 

ikke lagt fra at hele butikken var med. Her fikk vi 

handlet alt lommeboken tillatte, og manglet vi noe 

på kursene var det enkelt å få tak i. Her var og 

mye fristende av både stoff og bøker. Mange flotte 

modeller som mange ble fristet av. 

 

Det var 

utlyst en 

utfordring 

til denne 

helgen, 

Mitt Røros. En skulle kjøpe en stoffpakke hos Quiltegården 

som inneholdt 4 stoffer. Disse stoffene skulle være med i 

den quilten en laget. Form og størrelse var opp til den 

enkelte. Det kom inn 25 bidrag, her var alt fra grytekluter, 

vesker, kuvertbrikker og bilder. Mye flott og spennende. 

Deltagerne leverte inn stemmeseddel og den som gikk av 

med seieren var Rannveig Hjelset (tidligere medlem i 

BQL), med sin nydelige quilt. 

 

Hotellet ytet veldig god service for oss. Rommene var fine. 

Maten var varierte og nydelig. Serveringene av middagene 

gikk som en drøm selv om det var 250 som skulle serveres. Under måltidene var det faglige innslag. 
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 Det ble en kjempehelg for oss alle. Quiltegården med Siv og hennes medhjelpere hadde gjort en 

stor jobb med å få til denne helgen. Dette ble bekreftet med gaver og diktet sang til Siv framført 

under middagen av Ingeborg Strupstad som rørte hele forsamlingen.  

Stemningen for en ny helg neste år var stor…, men ryktene sier at det ikke blir før i 2019.  

Jeg får glede meg til det og håpe på at enda flere finner veien til Røros. 

 

             Margun Vatshelle 
 

 

Referat fra kurs på Vestlandstreffet 2016. 

Tucker Trimmer – kursleder Inger Lise Ruud. 
 

Tucker Trimmer er en linjal som gjør at en hurtig og nøyaktig skjærer ned en likesidet firkant til 

den størrelsen en vil ha. Linjalen brukes fra to hjørner, det ene er merket med 1 – 2 – 3 inch osv. og 

motsatt hjørne er merket med 1,5 -2,5 – 3,5 inch osv. Den brukes for firkanter som er sammensatt 

av triangler og resultatet blir svært bra. 

 

Med linjalen følger et skjema. Ved hjelp av det lærte vi å designe egne blokker, forandre størrelsen 

på blokkene og designe flotte ”avanserte” border rundt teppene våre. 

 I tillegg brukte vi også en annen linjal, ”Quilters Magic Wand” som var helt genial til å skjære ut 

trekantblokker med.  

 

Kurslederen var en meget hyggelig dame som tegnet og 

forklarte. Vi måtte også tegne og fargelegge på rutepapir 

før vi satte i gang med å skjære stoff. 

Hun hadde også med modeller som vi fikk se. Vi sydde 

blokker som vi senere kan sette sammen til det vi vil.  

Jeg hadde en kjempefin dag på kurs. 

 

 
 
 
 
 
 
               Turid Tennebekk Hansen. 
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IMPONERENDE INNSATS TIL SØSTRE-for-SØSTRE. 

 

Jeg ble invitert på besøk til quiltelaget ”Norom Brune” for å hente toalettmapper som de hadde sydd 

til Søstre-for–Søstre. Jeg gledet meg veldig til å komme og det ble en hyggelig kveld. 

 

”Norom Brune” er et lite quiltelag, stiftet i 2001. De har i dag 13 aktive medlemmer. De møtes 

annen hver mandag i skoleåret. På møtene syr de enten på maskin eller håndsøm.  

Noen ganger syr de toalettmapper til Søstre-for-Søstre, andre ganger er det for Tepper til Glede. De 

kan og ha fellesprosjekter som å sy koppepose til seg selv. Det var en hyggelig atmosfære der. 

Kaffe, te, kake og frukt ble det og servert. 

 

Møtet denne kvelden var viet til Søstre-for-Søstre. Laget hadde fått sponsormidler til innholdet i 

toalettmappene. Lindås Sanitetsforening, Lions Club og noen private var sponsorene. Sponsorene 

var invitert til møtet. Gustav Eide og Anita Elisabeth Hindenes møtte fra Lions Club.  

Først var det en liten orientering om laget. Jeg fortalte litt om Søstre-for-Søstre, og  

Gustav Eide fortalte litt om Lions Club. De var glade for søknader til gode prosjekter.  

Så fikk vi se alle mappene som laget hadde sydd. Det var imponerende, 25 toalettmapper til voksne, 

10 toalettmapper til barn og alle disse var fylte med innhold. I tillegg var det 7 barnemapper uten 

innhold. Sponsorene var imponert. Tror ikke det skal bli vanskelig å få tilskudd ved neste søknad! 

 

Jeg hadde med meg noen av mine quilter som jeg fikk 

vist fram. Dette ble godt tatt imot. Viste dem og min ”La 

Passion”…..håper det var noen der som kan bli bitt av 

gleden over EPP og kanskje begynne å sy de og. Det ble 

tid til litt håndsøm og prat før bilen min ble lastet med 

alle mappene.  

Takk for en fin kveld. 

 

Margun Vatshelle 
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La Passion treff 2017 

Nå i mai har jeg vært på mitt andre La 

Passion treff i Tyskland.  

Det var kjekt å treffe igjen venner fra i fjor 

og få enda noen nye. Tenk at det å sy 

sekskanter kan gi oss så mye vennskap og 

samhold!   (Du kan lese om La Passion i 

Lappenytt 203 juni 2016).  

 

I år som i fjor var det Turid Bakken og jeg 

som dro. Treffet var i en liten by som het 

Gummersbach. Vi fløy til Düsseldorf (Oslo-

Paris-Dusseldorf). Litt lang reise, og med 

streik i Paris, ble det sent før vi kom til hotellet i Düsseldorf, der vi sov en natt på Hotell Ibis på 

jernbanestasjonen. Vi fikk tid til en liten spasertur i byen før vi ble hentet av Annette og kjørt til 

Hotell Phønix i Gummersbach. Rommene var ikke klare, så vi satte oss til å sy. 

 

Mens vi satt der kom Agnes. Vi tre bestemte 

oss for å ta en taxi til byen.  Det regnet, så det 

første vi måtte kjøpe var paraplyer. Det var en 

koselig liten by med butikker rundt 

torget/gågaten. Det skulle være en 

quiltebutikk, og den lette vi etter. Det viste seg 

å bare være en liten krok nede i et større 

butikksenter. Tilda var tydeligvis populært her, 

for det var en egen avdeling med Tildastoffer. 

Men vi fant en annen liten butikk, Lilla Ull 

Huset. Det var en lekker garnbutikk med 

nesten bare skandinavisk garn og mønstre/bøker. 

Nancykoften hang som modell. En hyggelig dame 

drev den og syntes det var spennende med 

besøkende fra Norge. 

Fredag kveld var det middag på Hotell Bodden. Vi 

fikk et rom for oss selv der vi spiste en god middag, 

pratet og koste oss. Så var det Show-and-tell. De 

fleste hadde med seg noe å vise, mange flott 

arbeider, store og små. Det ble delt ut små gaver, 

Turid hadde laget nåleputer til alle sammen, og Grit 

fikk votter med hunder på som hun kunne bruke når 

hun luftet hundene sine. Vi hadde en kjekk kveld. 

 

Lørdag var den store dagen. Vi møttes på Prio 

Pronte, en ganske stor restaurant. Her skulle vi spise 

god mat, sy sammen, handle stoffer i Grit sin 

stoffbutikk, og alle skulle vise sin La Passion. Vi 

var 27 som alle var like stolte av quilten vi holder på 

med. Noen var ferdige, noen kommet så langt at de 

kunne si at de nærmet seg ferdig, mens andre måtte 

si at de nok ikke ble ferdige til utstillingen i 2019.  
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Variasjonen i farger er stor, det er det som gjør LP så spesiell. Det er veldig hyggelig på slike treff, 

og på en hel helg sammen får vi tid til å bli ganske godt kjent med hverandre. Noen hadde med seg 

sine menn på treff, det passet bra for da fikk vi holdehjelp til alle disse store quiltene, som etterhvert 

er blitt både store og tunge. Kaféverten ble og litt nysgjerrig og måtte se litt hva vi holdt på med. 

Han kommenterte at alle virket så glad. Joda, det å ha en hobby/lidenskap skaper glede! 

 

Flere treff skal det bli, neste år i mai skal Turid arrangere treffet i Ulsteinvik. Mange sa de ville 

komme, så får vi se når det blir påmelding. Da blir det 17. mai-feiring og pinse i Ulsteinvik sammen 

med La Passion og våre nye venner fra Tyskland. Og kanskje et ekstra treff i Tyskland neste høst 

før det blir utstilling i Karlsruhe i mai 2019. 

Margun Vatshelle 
 

 

NQF s årsmøte 2017 
 

Som alltid er det store forventninger til årsmøtehelgen i 

regi av Norsk Quilteforbund. I år ble den arrangert på 

Sundvollen Hotel like utenfor Hønefoss. 

 

Helgen starter fredag formiddag med noen kurs. Mange 

kommer tidlig fredag og vil ha med alt som skal skje. 

Butikkene åpner fredag ettermiddag for de som er 

registrert og her er det alltid masse å se og ikke minst ta på 

stoffene, kjenne på alt som er utstilt. Dette er virkelig en 

quilters drøm. 

 

Fredag kveld var det foredrag med Unn Stähr Irgens med 

tema hva dommere legger vekt på ved arbeider innlevert 

til konkurranser. Unn er nettopp ferdig utdannet dommer 

fra England og hun hadde mange gode tips å komme med. 

I tillegg ble vinnerne av konkurransen offentliggjort. I år 

var det svært mange arbeider som var sendt inn og dette 

var veldig gledelig.  

 

Lørdag morgen er det selve årsmøtet og her blir det ofte 

noen diskusjoner, men stort sett går dette rolig for seg. Det mest spennende er som oftest valg av 

nytt styre. 
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Etter lunsj startet kursene og i år hadde jeg meldt meg på kurs for første gang på mange år. Det er 

mange forskjellige kurs og her kan man melde seg på håndsømskurs, fargekurs eller maskinsøm. 

 

 Utstillingen og butikkene åpnet også. Ofte blir det travelt å 

få med seg alt fordi det foregår så mye. Noen går på kurs, 

andre i butikkene eller på utstillingen, mens andre igjen 

sitter og prater med kjente og ukjente, de fleste med 

håndsøm i en eller annen form. 

 

Lørdag kveld er det festmiddag med trekking av 

blokklotteri og lørdagslotteriet. Vis og fortell skulle det 

også være, men lokalet var ikke helt egnet for dette. 

 

Søndag morgen holdt Helle Løvenskjold et forrykende 

foredrag med tittelen «det er plass til alle». Hun viste en 

mengde quilter, både de mest fantastiske teppene og de 

mer enkle som alle kan klare å sy, her var maskinsydde 

tepper og håndsydde. 

  

Det var også kurs søndag formiddag, før helgen ble 

avsluttet med trekking av søndagslotteri og visning av 

resultat fra kursene. Så var det på tide å si takk for i år, vi møtes igjen til neste år på samme sted. 

Jeg er allerede begynt å glede meg og ikke minst å spare! 

 
 
Astri Ese Hole 
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Nytt fra Bonnie Hunter-gruppen. 
Gruppen har nå vært i sving siden januar, da vi hadde vår første samling. Vi bruker mønsteret som 

Bonnie Hunter la ut som en «mysteryquilt prosjekt» i desember i fjor. Følger man hennes opplegg 

skal det gjøres ferdig innen nyttår, noe som er ganske krevende. Jeg inviterte medlemmer av BQL 

til å sy samme teppet, men i vårt eget tempo, våre egne farger og selv bestemme størrelsen. Dette er 

enkelt når man først har sett Bonnie sitt ferdige teppe. Fjorårets teppe heter «En Provence» og 

originalen er i typiske provence-farger, med mye lilla, gult og rosa.  

 

Vi har prøvd så langt det er mulig å bruke stoffer vi har liggende i lageret vårt, og kjøpe minst 

mulig nytt. Selv har jeg ikke kjøpt noe nytt, det går sport i å bruke av det man har. Derfor har vi 

endt opp med mange forskjellige utgaver av quilten. 

 

Nå er de fleste ferdig med toppen, og skal bruke sommeren på quilting og ferdiggjøring, og håper å 

ha et felles «Vis og fortell» på BQL sitt første høstmøte!   

          Turid Uren 
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