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Anne Toppe Myrdal har sydd og quiltet dette Bonnie Hunter 
Mysterieteppet. Det måler 126x176cm. Fargene er inspirert av et bilde som 

hun så i avisen. 

Lappenytt 
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Leder 

Hei alle quiltevenner. 

 

Det er høst.  Etter en «grå og 

regnfull» sommer håper vi nå på 

et fint høstvær og flotte 

høstfarger. Det har startet så bra 

med sykkel-VM 2017 i Bergen 

da solen skinte nesten hele uken, 

og vi bergensere skapte en 

uforglemmelig folkefest. 

 

Det samme gjaldt jubileumsturen 

vår til Desiree`s Lappeteknikk i 

Sande i Sunnfjord den 16. 

september. Været var strålende 

med temperatur over 20 grader.  

Helt uvanlig så langt ut på 

høsten.  

 

Ellers hadde vi besøk av Gloria 

Loughman i juni. Hun holdt to 

kurs for oss og et foredrag. En 

meget flink og anerkjent dame 

ute i den store quilte-verden. Vi 

var litt engstelig på forhånd da 

kursene ble holdt St.Hans-

helgen, men påmeldingene 

strømmet på, så vi gikk med et 

flott overskudd. 

 

På møtet i september hvor Turid 

Uren fortalte om sitt quilteliv var 

fremmøtet veldig bra. Det viser 

at «et godt program» gjør at dere 

medlemmer har lyst til å komme 

på møtene våre. Det så vi også i 

vår, og vi i styret ser at dersom vi 

har noe «spennende» på 

programmet så stiller dere opp. 

Vi håper å lykkes med det.  

 

Når nå høstmørket faller på, vil 

jeg til slutt ønske dere alle en fin 

høst fremover med mange 

kreative timer ved symaskinen 

eller med håndsøm. 
 

Hilsen Turid Tennebekk 
Hansen 

 

Styret  
Leder 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder 

Marit Schaathun tlf 47296060 

marit.schaathun@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Turid Tennebekk Hansen tlf 93418273 

turitenn@online.no 

 

Sekretær/ Representant Lappenytt 

Ella Moe-Nilssen tlf 93409448 

Ella.moenilssen@gmail.com 

 

Styremedlem 

Karen Hella tlf  45248789 

karen.hella1@bkkfiber.no 

 

Solfrid Skoge Strandtun tlf 91737126 

post@solfrids-quiltestove.no 

 

Lesley Jolmstar tlf 47247446 

jolmstar@outlook.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 
 

Webansvarlig 

Turid Uren tlf   40223044 

tmuren@online.no 

 

Kontakt Tepper til glede 

Anne Kari Reutz tlf 98451552 

akarikon@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i desember er  
 

28.november 2017 

 
 

Neste møter: 

 

 Tirsdag  

14.november 
Butikkenes dag og symøte 

 

Tirsdag  

12.desember 
Julemøte med snitter og 

utlodning. Påmelding til Signe 
Haugen innen 5.desember. 

Mål på kuvøsetepper: 
 

80/100 cm x 140/150 cm 

 

Baksiden MÅ være mørk 

og IKKE av fleece pga 

statisk elektrisitet. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Kari Reutz 
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Referat fra junimøtet 

Signe ledet oss gjennom sesongens siste quiltelagsmøte, og tradisjonen tro var det medbragt mat til 

felles koldtbord. Det var som vanlig mye god mat, og praten gikk livlig rundt bordene. Litt 

informasjon til å begynne med: Vi skal ha en liten utstilling i kulturhuset 26.10. – 18.11. Det er ikke 

plass til de største arbeidene, så det er ønskelig med litt mindre arbeider og ting.   

 

 

 

 

 

Det blir overlevering av tepper til barneklinikken i oktober. Anne-Kari (Reutz) har ikke ligget på 

latsiden, så aksjonen har fått inn midler fra hele tre ulike givere: Fra Sparebanken Vest er det 

kommet kr. 10.000,-. Fra Fana Sparebank er det kommet 20.000,- og fra Oluf Bjørneseth og hustru 

Marie f. Knudzons fond er det kommet 10.000,-. Fantastisk! 

  

Det er også søkt om midler til Søstre for søstre- aksjonen, og der har vi også fått 10.000,- fra 

Sparebanken Vest. Så nå er det bare å sy toalettvesker – BQL står for innholdet.  

 

Etter maten var det lotteri (intet sommermøte uten!), 

og stjerneteppe-lotteriet ble trukket. Den heldige 

vinner ble May Sande. Gratulerer!  

 

Til slutt ble det vis-og-fortell, og det var som vanlig 

mye flott å se ☺. Sjekk bildene på nettsiden vår!      

 

Kjersti Stenhjem Lie ☺  
 

 

Referat fra septembermøtet. 

Signe hadde en del informasjon først 

 

Turid Uren holdt foredrag om sitt quilteliv, og for et liv det har vært, fra midt på åttitallet og frem til 

i dag. Utrolig hvor mye Turid har engasjert seg i opp gjennom tiden. 
 

Til slutt var det Vis og fortell. Først viste gruppen som har vært med på Bonnie Hunters 

mysteriequilt sine ferdige tepper. I alt var det 10 tepper som ble vist frem, utrolig mange 

forskjellige, til tross for at det er brukt samme mønster. Det var i tillegg mange andre som viste det 

som var gjort i løpet av sommerferien.  

Astri Ese Hole 
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Den store utfordringen! 
På møtet i september hadde vi innsamling og avstemning over resultatet av den store utfordringen 

vi ga medlemmene før ferien. Av de 26 som tok med seg en stoffbit på sommermøtet, var det 19 

som kom med sitt endelige resultat. Det ble mange spennende, store og små versjoner over temaet 

sminkepung/pennal, utrolig mye kreativitet var blitt utvist. De avgitte stemmene ga også uttrykk for 

veldig variert smak, men det utpekte seg en klar vinner, nemlig Eva Gjøringbø, som hadde laget en 

nydelig liten veske med hanker på. En verdig vinner! 

Nedenfor ser du noen av bidragene.        

         Signe Haugen 
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Tepper til Glede – levering av tepper. 
 

Jeg har avtale med Anne-Jorunn Langeland på Barneklinikken om levering tirsdag 17. oktober kl. 

12.00 til 13.30.  Vi skal møtes i Konrad Birkhaugs hus 1. etg. Dette huset er gamle ærverdige 

Medisin B og ligger på samme gårdsplass som Marie Joys` hus, hvor Barne- og ungdomsklinikken 

skal være til Barne- og ungdomssykehuset er klart 2022/23.  Vi har avtalt at vi først ser på noen av 

teppene og så får vi en omvisning i Marie Joys Hus.   

Jeg håper mange av dere har anledning til å være med. 

 

Quiltehilsen fra 

Anne Kari Reutz☺




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØSTRE FOR SØSTRE. 
Det har vært god oppslutning om å sy toalettmapper til Søstre 

for Søstre dette året. Vi har og fått pengestøtte til innholdet i 

mappene. 

29 juli leverte jeg til Bergen Krisesenter 53 voksne 

toalettmapper,  

17 barnemapper og 1 herremappe. Av denne leveringen var 

det 25 voksne mapper og 17 barnemapper som kom fra 

quiltelaget” Norom brune”. 

Krisesenteret er veldig takknemlig for det vi gjør for dem. 

En stor takk til ”Norom brune” og alle dere andre som har 

levert mapper. 

 

Jeg har samlet et lite lager slik at jeg er klar til ny levering. 

Fjell krisesenter takket nei til toalettmapper i denne omgang da det var en omorganisering hos dem. 

Regner med å levere til de senere i år. 

Margun Vatshelle 

 

Trenger du hjelp med engelsken? 

Det har kommet meg for øre at noen sliter med å forstå alle detaljene i engelske bøker 

og mønstertekster. Jeg vil gjerne stille mine engelskkunnskaper til disposisjon for de 

som trenger hjelp til dette. Ta kontakt med undertegnede, så skal jeg gjøre mitt beste 

for å hjelpe. 

Hilsen Signe Haugen 
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Kveldsåpent hos Tonje Brodering  
 

20. juni var det åpen butikk hos Tonje Brodering i Hamrevegen. Anita, Bjørg og Merete tok blidt 

imot oss. Butikken ble full av handleglade quiltedamer.  

Anita åpnet med å fortelle hvorfor de hadde bestemt seg for å holde denne «happeningen». De i 

butikken hadde bestemt seg for å ikke melde butikken på til Norsk quilteforbunds årsmøte. De 

syntes det ble for mye styr. I stedet ville de åpne butikken for de lokale quiltedamene og gi de 

fordelen med å handle billig. Vi fikk tilbud om 

30% på alt stoff, 20% på alle linjaler og tilbehør 

til Scan N Cut-maskinen. Og handling ble det.  

Mitt stofflager økte betraktelig, og det skjedde 

nok hos flere enn meg. Vi fikk god tid til å 

vandre rundt i butikken som hadde massevis av 

både quilte- og bekledningsstoffer.  

 

Etter en tid demonstrerte Anita Hex N More og 

Side Kick linjalene. Disse linjalene kan brukes 

hver for seg og i kombinasjon. Det hang to 

flotte tepper som var laget med disse linjalene, 

det ene med Hex N More linjalen, det andre 

med disse linjalene i kombinasjon. Vi fikk gode råd om hvordan linjalene kunne brukes, hvordan 

det var lurt å sy blokkene og hvordan det var best å sy blokkene sammen. Det ble solgt en god del 

linjaler, den ene ble til og med utsolgt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så demonstrerte Merete Scan N Cut- maskinen. Den hadde 

utallige muligheter til å kutte ut mønstre både til blokker, 

applikasjon og stitchery. I maskinen lå det 700 mønstre. I 

tillegg uendelig av muligheter man kan laste ned fra nettet, 

eller tegne mønster selv. Man kan velge cm eller inch, 

mønster med eller uten sømrom. Maskinen kan kutte i stoff 

med eller uten flisofix, venyl til T-skjorter, filt og skinn. 

Mulighetene er til å bli svimmel av! 

 

Vi fikk servert te og kaffe med noe å bite i. Det ble en koselig kveld, med mye prat, blide 

quiltedamer og hyggelig betjening. En god tanke at lokale quiltedamer skulle få fordelene man 

ellers får på landsmøtet. Det er jo bare et fåtall som reiser dit. Jeg spurte Anita om hun var fornøyd 

med kvelden og fikk et positivt svar. 

Takk for et fint initiativ. 

Irén A. Serigstad   
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Bokomtale – Splendid Sampler  

 

Splendid Samler var et nettbasert prosjekt 

som begynte i februar -16, og sluttet et år 

senere. Ca. 80 designere bidro, så blokkene 

ble svært forskjellige.  

 

Vi som var med på prosjektet fikk en ny 

blokk hver torsdag og søndag, og i løpet av ett 

år fikk vi 100 blokker. I tillegg kom det 

"bonus-blokker" ca. en gang pr. måned.  

 

Minst 30 000 quiltere verden over var med på 

det gigantiske prosjektet. Kjempegøy! Boken 

kom i vår, og inneholder alle de 100 blokkene 

som Splendid Sampler består av. Mange har 

sydd alle blokkene etter hvert som de kom.  

 

Boken er delt inn etter teknikk, ikke etter 

opprinnelig rekkefølge. Det betyr at dersom 

man har en teknikk man liker spesielt godt, 

kan man sy disse blokkene først (eller kun 

disse), og man kan hoppe over det man ikke 

liker så godt (eller ta alle sammen for å jobbe 

litt utenfor komfortsonen ...!).  

 

Vanskelighetsgraden er veldig varierende, så her kan man virkelig kose seg og gjerne hive seg på 

noen utfordringer underveis. Det er ikke nødvendig å sy alle blokkene for å kalle det et Splendid 

Sampler-teppe. Her syr man det man vil og setter det sammen akkurat slik man vil. Det viktigste er 

å kose seg underveis.  

 

I boken er det mønster på eget ark. Noen synes det er litt tungvint når de skal kopiere. Da kan det 

være en ide å skaffe seg e-boken i stedet – der kan det se ut som det er bare å skrive ut. Prosjektet 

var veldig inspirerende å følge, og boken er helt super. Jeg forhåndsbestilte den på Amazon, men 

det kan jo også tenkes at noen quiltebutikker her i landet har den nå. Det er en bok med mange 

muligheter, og utrolig fine blokker som kan brukes til mye forskjellig. Så bare av den grunn er det 

en god idé å eie denne boken.  

 

For å se bilder av tepper som er ferdige, så er det bare å google Splendid Sampler og la seg 

inspirere! (Og så kommer kanskje jeg langt nok til at det blir teppe av mine blokker etter hvert, også 

☺. Da skal jeg ta det med på quiltelaget og vise det frem).  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
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Hilsen fra Gloria Loughman 

 
Vi har, via Signe, fått en koselig hilsen fra Gloria Loughman som holdt kurs og foredrag for oss i 

juni. 

 
Dear Signe 

 

Just a note to thank you and your guild members for 

such a wonderful visit.  WE are now home again and 

it is much colder than Bergen.  WE have hundreds of 

wonderful images from our time in Norway. 

WE loved the cruise up the coast, getting off at as 

many small villages as possible.  Sometimes we were 

the only ones and I had to make sure that Tony was 

back on board before we sailed again.   

WE had a lovely time in Oslo with Lise as our 

companion and guide. 

 

So please pass on my heart felt thankyou to the 

members of your group who helped organise the 

classes and everybody that came and participated.  

It is certainly a highlight of my time teaching 

quilting classes. 

 

Best wishes to everyone. 

Gloria 

 

Oversettelse: 

 

Kjære Signe 

Bare en liten hilsen for å takke deg og medlemmene av quiltelaget for at vi hadde et slikt flotte 

opphold. Vi er nå hjemme igjen og det er mye kaldere her enn i Bergen. Vi har hundrevis av flotte 

bilder fra vårt besøk i Norge. 

Vi elsket cruiset langs kysten, der vi gikk i land på så mang småsteder som mulig. Av og til var vi 

de eneste som gikk i land og jeg måtte forsikre meg om at Tony var tilbake om bord før seilasen 

fortsatte. 

Vi hadde også et flott opphold i Oslo med Lise (Inger Lise Ruud) som selskap og guide. 
 

Vær snill å gi min hjerteligste takk til medlemmene av BQL som hjalp til å organisere kursene og 

alle som deltok. Det er virkelig høydepunkter for meg å undervise i quilting. 

 

Beste hilsener til alle. Gloria   
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Kurs med Gloria Loughman «Light up your Landscape». 
 

Jeg var litt usikker på om jeg skulle melde meg på dette kurset både fordi 

jeg ikke visste helt om vi skulle reise bort, men mest fordi jeg var skeptisk 

til denne formen for kurs. For meg er det beste å kunde følge et mønster 

med tradisjonelle blokker, men her så det ut for å være litt annerledes. 

Men jeg angrer ikke ett sekund på at jeg ble med på dette kurset. Det var 

virkelig kjekt å være med på og ikke minst oppleve Gloria Lougman. Bare 

det å være med på kurs med en så kjent og dyktig quilter er en opplevelse i 

seg selv. Når man da har utbytte av kurset blir det dobbelt opp, her var 

masse inspirasjon å hente. 

Vi fikk utlevert en materialliste før kurset og det var mye rart som skulle 

være med. Men flinke damer skaffet det vi ikke hadde og vi møtte opp på 

kurset med fulle bager og symaskiner. Gloria var en utrolig hyggelig 

kurslærer og vi fant tonen med en gang med alle som deltok.  

Hun viste oss først en del av sine arbeider og vi ble vel 

litt skremt, for hvordan skulle vi klare å lage noe så 

flott som dette? Deretter forklarte hun en del om 

teknikken og snakket litt om stoffvalg og farger. Hun 

hadde med seg selvfarget stoff som kunne kjøpes. I 

tillegg var både Signe Haugen der med sine 

selvfargede stoff og Solfrids Quiltestove hadde 

butikken sin med, dermed kunne vi handle alt vi 

manglet.  

 

 

Vi hadde med noen bilder som kunne brukes som 

inspirasjon, i tillegg til at Gloria hadde med seg noen 

mønster som vi kunne bruke. 

Alle famlet litt i starten og ble usikker på om dette var 

det riktige. Men Gloria kom rundt og ga oss 

tilbakemelding og fant frem til stoff og bakgrunn som 

kunne brukes. Etter hvert var det flere og flere som 

bare ble mer og mer fornøyde med arbeidet og 

fargene.  

Etter to dager med kurs kunne vi vise frem nokså ferdige arbeider som vi var svært godt fornøyde 

med. 

Astri Ese Hole 
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Kurset "Linear Landscape" med Gloria Loughman 26. og 27. juni i år. 

 
Da vi fikk tilbudet om å få den australske quiltekunstneren 

Gloria Loughman til Bergen for å holde kurs for oss var hun 

et helt ukjent navn for meg, men da jeg begynte å "google" 

henne og gå inn på hjemmesiden hennes, var det som å møte 

en kjær venn! Jeg hadde jo gjemt på artikler om henne i 

årevis, og vært veldig imponert over arbeidene hennes, og nå 

skulle jeg få gå på kurs hos henne!!! 

 

Jeg gikk på begge kursene hennes, men det første kurset har 

Astri Ese Hole skrevet om, så her kommer noen betraktninger 

fra det siste kurset. Heldigvis hadde vi valgt to helt 

forskjellige teknikker på kursene, selv om det i 

utgangspunktet var vanskelig for oss å se teknikken for oss.  

 

Kurset "Linear Landscape" syntes jeg så ut som om vi sydde 

tett sikksakk-søm for å markere fjell og daler i landskapet, 

men så enkelt var det slett ikke. 

Det var forholdsvis tidkrevende og men spennende, der vi 

først tegnet opp et landskap. Noen hadde med seg foto som 

utgangspunkt, og det ble mange spennende resultater av disse. 

Jeg hadde vært litt opptatt, og benyttet meg av Gloria sitt tilbud om å bruke noen av hennes 

tegninger som utgangspunkt. 

 

Alle fjellene var doble, der det ytterste ble markert med "klippelinjer", der vi klippet bort noen 

millimeter slik at det underliggende stoffet viste i sprekkene. Vi brukte mye "Steam a Seam" som 

var et nytt produkt for meg, men nå har jeg sikret meg noen meter, så nå må jeg prøve meg på et 

nytt bilde, når jeg bare får tid.  

 

Vi hadde god tilgang på flotte hjemmefargede 

stoffer, både fra Gloria og fra Signe, og jeg så 

raskt at de stoffene jeg hadde tatt med meg 

hjemmefra ikke passet til dette. Det eneste jeg 

brukte av medbrakt var stoffet til himmelen, som 

gjorde seg godt, ser jeg i etterkant.  
 

 

Omsider har jeg gjort bildet ferdig. Vi lærte en 

spesiell måte å stabilisere kantene på, slik at det ikke 

ble så løst i kanten. Da var det ikke nødvendig å 

bruke lukkekant. På dette bildet har jeg imidlertid 

laget lukkekant i tillegg til den andre avslutningen 

for å binde hele bildet sammen. 

Et kjempespennende kurs, og en super kursleder. 

       

 Turid Uren 
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Jubileumstur til Desiree’s Lappeteknikk i Sunnfjord 

 
Lørdag 16.september hadde 37 forventningsfulle damer en flott busstur nordover til Sande og 

Desiree’s Lappeteknikk.  

 

Vi ble møtt av Desiree utenfor butikken og hun hadde virkelig gjort en flott jobb. Først delte hun ut 

poser til hver enkelt hvor det var navn og telefonnummer på.  

 

Vel inne på tunet hadde hun lagt utover en mengde varer. Været var flott så dette var virkelig helt 

topp. Her kunne vi fylle posene med masse godt stoff og annet tilbehør. Desiree har egentlig bare 

nettbutikk, men tar imot slike kunder som oss. 

 

Her var fantastisk mye flott å velge mellom. Det var 

vanskelig å bestemme seg, men litt forsvant ned i 

posene til de fleste av oss, selv om vi egentlig ikke 

skulle ha noe. 

 

Lunsj var bestilt til kl 14 i nabobygget og her fikk vi 

herlig pizza og salat. I mens jobbet Desiree med å 

lage til faktura i alle posene slik at betalingen skulle 

gå greit. En av guttene hennes hjalp til med 

terminalen så dette gikk rimelig greit.  
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Like over gaten var det Gaularmarknad og her var det mye vi kunne kjøpe, men jeg tror de fleste 

hadde brukt pengene sine på stoff så det ble ikke den store handelen der. 

 

Overraskelsen var stor da Desiree skulle ta farvel og kom med en premie. Det ble trukket ut en 

vinner etter telefonnummer og Arlette var den lykkelige vinner av en flott stor eske med stoff til et 

helt teppe med mønster. 

Hjemturen gikk greit og alle hadde masse å vise frem og snakke om. Dette er noe vi gjerne gjentar 

ved et annet jubileum. 

Astri Ese Hole 

Finner Turid de riktige nyansene? 

Deilig med plass i solen, her studeres Desirees fine 

quilter til en liten kaffe/te-kopp. Alt var lagt så flott til 

rette. 
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Hva har du kjøpt? 

….og vinneren er Arlette!! 

…..og alle var enige om at 

det hadde vært en 

KJEMPEFIN TUR!! 
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Spennende resteteppe 
Modell og forklaring av Irén Serigstad 

tegnet og ferdigstilt av Turid Uren 

 

Teppet består av 6 x 8 blokker som hver 

måler 6 x 6 inch. Ferdig mål 36 x 48 inch 

24 blokker som tegning 1 danner 

midtfeltet, og 24 blokker som tegning 2 

danner rammen rundt. Hver blokk i 

midtfeltet er satt sammen av 4 mørke og 4 

lyse rektangler som har klippemål 2 x 3,5 

inch.  

Hver blokk i rammen er satt sammen av 8 

mørke rektangler med samme klippemål 

som for blokkene i midtfeltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Lag totalt 24 blokker som tegning 1 med variasjon av rester, 

men hvis du vil ha den samme effekten som i quilten på 

bildet må du holde de lyse og mørke fargene slik det vises 

på tegningen. 

4 og 4 blokker settes sammen som vist på tegning 3. Det blir 

da 6 store blokker som sys sammen til et midtfelt. 

 

 

 

Tegning 1 

Tegning 2 

Tegning 3 

Sy så 24 kantblokker som tegning 2 og sy rundt midtfeltet. 

Legg den ferdige toppen på vatt og bakstykke. Quiltes og 

avsluttes med lukkekant.  
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Sommer på syrommet...  
For to år siden giftet datteren vår seg. Det medførte en aldri 

så liten ”ommøblering” hjemme. Alle hyllene (Billy-hyller 

fra IKEA, med glassdører) med mine med stoff ble flyttet 

fra soverommet vårt og inn på det som skulle bli syrom. 

Det var ikke så mye tid til sortering og grunn-opprydding, 

så innholdet i hyllene ble som det hadde vært. Jeg kjøpte 

bordplater på IKEA og brukte trådkurver som ”bordben”. 

Her samlet det seg etter hvert mye rart... Denne sommeren 

var det tid for å ta tyren ved hornene og gå i gang. Alle 

stoffer og bokser ble flyttet inn i stuen (veldig lurt, for da 

MÅ jo prosjektet fullføres..!). Trådkurvene ble tømt og 

stoffene ble sortert etter farge. Hver farge fikk hver sin 

trådkurv, og det ble veldig oversiktlig og greit. Jeg fikk 

endelig også sortert ut en del stoffer jeg vet jeg aldri 

kommer til å bruke. En hel bossekk full, faktisk... Noen quiltevenninner forsynte seg med det de 

ville ha, men fortsatt var det mye igjen. Det ble gitt til barne-og ungdomsarbeiderfaget på skolen 

der jeg jobber. Det kan anbefales. Gi bort til det du ikke trenger til en skole eller barnehage. De er 

som regel takknemlig, og du kan gi bort med god samvittighet. 

 

Som de fleste har fått med seg, så har det vært ganske 

varierende vær i sommer. Jeg har et motto: Enten er det fint 

vær, eller så er det syvær. Da er jeg fornøyd uansett ☺. Noen 

somre har jeg sydd mye, andre ikke så mye. Denne sommeren 

har jeg sydd en del: Først var jeg en av de heldige som var på 

kurs med Gloria Loughman i juni. Det var utrolig morsomt og 

inspirerende, og bildet ble ferdig dagen etter kurset. Ingen 

UFO etter dette kurset, heldigvis ☺. Ellers har jeg sydd 2 

slumretepper, 12 mugrugs, sminkepung-utfordringen vi fikk 

på møtet i juni, diverse små-punger, topp til tepper til glede - 

og et barneteppe. Mesteparten er gitt bort allerede. Jammen er vi heldige som har en så fantastisk og 

allsidig hobby der vi kan sy når været er dårlig, glede oss over kosen med sytøyet og kreativiteten – 

og ikke mist glede andre med det vi har laget. Rene Kinder-egget ☺. Ha en sømmelig høst!  

 

Kjersti Stenhjem Lie 
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