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Lappenytt nr. 214/2018 ✄ Side 2 

Referat fra aprilmøtet.  

Leder 

 

Høsten med sine praktfulle 

farger og lange, mørke kvelder 

har tatt oss igjen. Høsten er den 

årstiden da mange av oss quiltere 

får god tid til symaskinen. Jeg 

gleder meg!  

Vestlandstreffet 2018 står også 

for døren. Jeg håper at vi er 

mange som treffes der. Vi vil få 

anledning til å hente oss mye 

inspirasjon, og være sammen 

med andre som deler vår 

interesse for søm! Selv, ble jeg 

venner med symaskinen min 

igjen etter Vestlandstreffet 2016. 

Der var det mange som gjorde en 

kjempe jobb for å inspirere oss 

andre. Bonus for BQL 

medlemmer denne gangen blir en 

hel helg med bare kos og helt 

uten ansvar! For de som ikke 

reiser til Vestlandstreffet, har vi 

planlagt et flott kurs og foredrag 

med Helle Løvenskiold i 

oktober. Håper at vi får mange 

med oss på dette. 

Ha en praktfull og avslappende 

høst! 

 

Arlette Vikre 
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Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i desember  

 

27.november 

 

 
 

 

Neste møter: 

 

 Tirsdag  

13.november 

Symøte med «nogo 

attåt» 

 

Tirsdag  

11.desember 

julemøte med 

bevertning 

 

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 

 

La oss tenke på miljøet! 
 

Et av våre medlemmer har 

lansert en idé om at vi alle tar 

med oss bestikk, tallerken og 

alt annet vi trenger når vi har 

bevertning på møtene våre 

(sommer- og julemøter). Da 

begrenser vi bruken av 

engangsbestikk i plast, og 

reduserer søppelmengden vi 

genererer. Hvis noen er av 

den glemsomme typen, blir 

det alltid en råd med det vi 

har på lager fremdeles, men 

prøv jenter! 

 

Signe Haugen 
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Referat fra Junimøtet.  

 
Tradisjonen tro var det duket for kurvfest på dette 

møtet. Det ble dekket til langbord i foajeen. I tillegg 

var det trekning av fellesteppet, som ble vunnet av 

Thordis Davidsen. Se forsiden. 

 

 

Referat fra septembermøtet 
v/Ella Moe Nilssen 

Septembermøtet er tradisjonelt "Butikkenes Dag". 

De 52 fremmøtte kunne virkelig boltre seg, butikkene stilte virkelig opp i år. Anne-Karis quilt og 

søm, Lappeloftet og Papirglede, de siste skal slutte med stoff, og stilte opp med et lite restlager. Så 

hadde Anne Toppe Myrdal en stand med Quiltestallen og Signe Haugen hadde tatt med et lite 

utvalg med egenfargete stoffer og brodergarn. 

Signe startet møtet med å orienter om at quiltelaget ville være presentert når kommunen vil 

arrangere "Fun Palaces" helgen 6-7 oktober. Her inviterer kommunen til en aktivitetshelg i 

nærmiljøet. Det skal bli spennende å høre hvordan det har gått på neste møte. 

Anne Kari orienterte om at hun har søkt penger til "Tepper til Glede# og foreløpig fått kr 10.000,-

fra Sparebanken Vest. Hun oppfordret medlemmene til å komme med tips om hvor vi kan søke om 

støtte til prosjektet. 

Anne Marie Bottolfsen inviterte alle til "Blå restefest søndag 23. september". Detaljene står på 

nettsiden, og i neste blad får vi forhåpentligvis høre hvordan det gikk. 

Kathrines Quiltestue i Oslo planlegger og står bak arrangementet "Quilt Camp Norway" på 

Gardermoen 22. – 25. August 2019. 

Anne Karis Quilt og søm arrangerer syhelg på Voss første helg i februar 2019. 

Vi avsluttet som vanlig med Vis og Fortell. Det var en del flotte tepper til «Tepper til Glede», en 

skikkelig spennende veske og lommebok i "kork", et helt nytt materiale for meg. Og sist, men ikke 

minst hadde Lesley noen store flotte tepper hvor det mest imponerende var quiltingen som hun gjør 

selv. Hun anbefalte bøker av Angela Walters for frihåndsquilting på maskin. 
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Overlevering Tepper til glede. 
v/Anne Kari Reutz 

 

Hei alle sammen! 

Torsdag 21. juni var det igjen tid for å levere lappetepper til 

Barneklinikken. Vi ble som alltid tatt svært godt imot.  Når vi 

skal inn til lokalet der vi pakker ut og beundrer alle de flotte 

teppene, må vi liste oss stille gjennom en korridor først. Der 

er nemlig rommene til foreldrene som prøver å sove noen 

timer etter at de kanskje har hatt en tung våkenatt.  Da føler 

jeg det som om vi får alvoret i aksjonen vår tettere inn på 

livet, men jeg tenker og på all den gleden og oppmuntringen 

teppene gir. 

 

Og for noen flotte tepper! Jeg skulle ønske flere av dere var 

med på dette, for det er bare å gi seg ende over. For en fantasi 

og for noen farger det er på teppene, det var til å miste munn 

og mæle over. 

 

Denne gangen ble det levert følgende: Fra Voss kom 4 damer 

med 17 tepper, fra Årdal kom 3 damer med 16 tepper, fra 

Arna kom 1 dame med 47 tepper og fra Bergen kom 3 damer 

med 34 tepper. Til sammen ble det altså levert 114 tepper, og 

til nå har vi levert 2.207 tepper! Jeg håper flere quiltelag får lyst å være med på dette, om dere bare 

syr ett teppe, så har det betydning for de barna som trenger denne oppmuntringen. 

 

Tusen takk til alle dere som har sydd, og tusen takk til alle dere som var med på 

Barneklinikken.   Neste overlevering blir i november/desember. Ha en riktig god syhøst! 

 

Beste hilsener fra 

Anne Kari  
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Ny quiltebutikk! 
 

Torill Setre åpner butikken "Quiltestæsj" i lokalene 

der Quiltestallen holder til. 
 

Her er hva Torill forteller: 

Jeg er født i Bergen og oppvokst i Minnesota. Jeg fikk min første 

symaskin som 12 åring og synes det var stor stas. I 1987 flyttet 

familien tilbake til Bergen og det var først da jeg fikk øynene opp for 

quilting. Tok mitt første kurs hos Quiltehuset og nå har quilting vært 

en del av mitt liv i snart 30 år! Jeg har deltatt på mange julemesser i 

de senere år. 

 

For ca. 1,5 år siden var jeg en av de mange som mistet jobben i oljekrisen.  

Det var da jeg bestemte meg for å skape min egen arbeidsplass. Ekstra kjekt var det da jeg ble kjent 

med Anne fra Quiltestallen og vi bestemte oss for å dele lokale. "Quiltestæsj" åpner nå i 

begynnelsen av oktober og vi gleder oss over å kunne tilby butikk og quilting av tepper under 

samme tak. 
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 JULEKRANS I BUET LOG-CABIN-TEKNIKK  
v/Signe Haugen 
 

Prinsippet for å lage buet log-cabin er at i den 

ene halvdelen av blokken er strimlene dobbelt 

så brede som i den andre. Startruten kan være 

kuttet fra bred eller smal type strimmel, alt 

etter effekten man vil oppnå.  

 

Du kan selv velge hvor stor du vil lage 

blokkene ved å forandre bredden på strimlene. 

Men husk: Vi snakker ferdig bredde, så du 

må huske å legge til 2 sømmonn i den bredden 

du pleier å bruke, når du skal skjære strimler. 

 

 

I den avbildete kransen er det brukt 2 stoffer til 

kransen mot en nøytral bakgrunn, start-rutene 

er av smal bredde og i en kontrastfarge som 

frisker opp og lager «bær» i kransen. Kransen 

består av 16 blokker som alle er likt laget, men 

som har 4 forskjellige fargekombinasjoner. Bilde av mitt teppe kan ses på slutten av dette innlegget 

og på hjemmesiden vår, fra desember 2017. 

 

Du kan selvfølgelig gjerne bruke rester i to fargesettinger, eller ha forskjellige stoffer (4) i hver 

nyanse. Da blir det mer tenking og planlegging for å få blokkene riktig kombinert og plassert.  

 

Min krans er 105 cm i firkant, og strimlebreddene er 

1 in. og 2 in. ferdig bredde. 

 For å få denne størrelsen, kutter du strimler av de 3 

stoffene din slik: De smale = 1,5 inch, de brede = 2,5 

inch. Da er det beregnet å bruke ¼ inch sømmonn. 

Kontrastruten (midten) skal kuttes 1,5 x 1,5 inch.  

 

Syingen starter med midtruten og fortsetter mot 

klokken med 2 smale strimler først. Følg numrene på 

skissen (strektegningen), det er lett å gå i surr på 

første runden!  Legg midtruten(e) kant-i-kant på en 

smal strimmel i ønsket farge, rette mot rette og sy 

dem på i samlebåndteknikk.  

 

Klipp dem fra hverandre og fortsett rundt på samme 

måte. Hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig kutte 

strimlene opp i korrekt lengde til hver runde før du 

syr, men det tar tid! 

Stryk sømmonnene fra midten på alle sømmer, best resultat oppnår du ved å stryke etter hver runde 

og eventuelt renskjære. (Ønsket ferdig strimmelbredde + ett sømmonn utenfor sist sydde søm.)  

 

Nedenfor ser du de 4 fargekombinasjonene som må lages: 
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Lag 4 blokker av hver kombinasjon, og sett dem sammen så du får riktig utseende på kransen. Da 

ser den ut som nedenfor til venstre. Hver blokk er 8 x 8 inch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å få kransen til å bli helt rund, trengs det 2 ekstra strimler i smal bredde i den fargen som 

tilsvarer det røde i skissene på hver side, altså 4 av hver lengde. Lengden på disse skal være som 

følger: En og en halv ferdig blokkstørrelse 

+ 2 sømmonn, de korteste skal være en 

ferdig blokkstørrelse + 2 sømmonn.  For å få 

det til å passe med målene beskrevet før, blir 

dette 8,5 inch for de korte og 12,5 inch for de 

lange. Du trenger også noen strimler av 

bakgrunnsstoffet i samme bredde. Sy 

passende lengder av disse til hver ende av de 

fargete strimlene, de må totalt bli like lange 

som sirkelen fra kant til kant. Lag gjerne 

disse litt raust så kan du renskjære etter 

syingen. Sy først strimlene med lengst 

fargefelt på alle sidene, sentrer dem slik at 

fargefeltet er midt på, og til slutt de med kort 

farge på midten.  

Ram inn kransen med strimler av 

bakgrunnsstoffet i ønsket bredde, og lag 

lukkekant slik som du pleier. Sett 

opphengskanal på baksiden hvis du skal 

henge opp teppet.  
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Sommertur i vesterled  

v/Turid M. Uren 

 

I juni var jeg med en gruppe fra Fana Husflidslag på tur til Shetland. Av det jeg hadde hørt fra andre 

som hadde vært der før meg, så hadde jeg et slags indre bilde av hvordan det var der, men som 

vanlig, så var det helt annerledes! Shetland består av øyene Mainland, Yell og Unst, og det var mye 

flott brukskunst relatert til ull og strikking, men vi fikk også med oss et museum som hadde tatt 

vare på minner fra krigen, og der Shetlands-Larsen hadde fått en hedersplass. På de få dagene vi var 

der, besøkte vi alle tre øyene, og det var mye spennende å se.  

Vår gruppe fokuserte mest på ull og strikking, og de velkjente shetlandskoftene med mye mønster 

var veldig flotte. 

  

Som den ihuga quilteren jeg er, så hadde jeg øynene åpne for quilter og quiltebutikker, men vi 

hadde bare 5 dager til disposisjon, og mesteparten av tiden var programmert på forhånd, så noen 

quiltebutikk fant jeg ikke. 

 

Noen få quilter så jeg likevel utstilt, og her vil jeg dele noen av dem med dere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Standing Stone" på Unst skal være den største steinen av sitt slag på Shetland og er ca. 4 m høy. 

Reist av mennesker, men uklart for meg hvilken rolle den hadde. Kanskje et element i en 

gudsdyrkelse? 

"Otters at play" (lekende otere). En del batikkstoffer og også otere i rammestoffet. Flotte farger. 

  

"Standing Stone" har et flott kunstnerisk uttrykk mens den andre er mer tradisjonelle, og begge er 

laget at Robyn Jamieson. Jeg har prøvd å sjekke opp navnet, men har ikke funnet ut noe mer. 

Regner med at det er en lokal person som bor på en av øyene.  
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I et annet galleri kom jeg over dette flotte "tredimensjonale" teppet, vet ikke om det riktig 

kvalifiserer som quilt, men det var utrolig flott, og teknikken som er brukt er spennende og ny for 

meg. Prøvde å ta noen bilder som viser hvordan det er sydd, det er kanskje noe å prøve seg på!  
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På kurs hos Anne-Kari i «Lemoyne Star»-linjalen. 
v/Irén A. Serigstad 
 

To mandagskvelder i mai dro datteren min og jeg til 

Arna for å gå på kurs hos Anne-Kari. Vi hadde vært 

på syhelg på Voss i februar. Der demonstrerte 

Marianne Lemoyne Star linjalen. I min optimisme 

kom jeg til å kjøpe den linjalen før vi dro hjem. Den 

lå lenge uåpnet, og optimismen dalte. Det så rimelig 

innviklet ut, men så averterte Anne-Kari kurs i den 

linjalen, og vi var raske til å melde oss på. 

 

Jeg visste at Anne-Kari holdt på å utvide butikken sin 

til også å ha eget kurslokale der. Det var ferdig til 

kurset. Da vi kom fram, så vi at kurslokalet hadde fått 

egen inngang. Det var blitt skikkelig fint. Vi kom 

først inn i et pauserom der det også var plass til strykejern. Spisebordene kunne også brukes til 

skjærebord. Der var og et lite minikjøkken.  I selve kurslokalet var det plass til ti kursdeltagere og et 

demonstrasjonsbord. Det var skikkelig fint med nye bord og stoler. 

 

Anne-Kari hadde sydd opp Lemoyne Star-stjerner i forskjellige størrelser, en ferdig løper og et stort 

teppe. Da jeg åpnet opp linjalen vist det seg at det fulgte med en detaljert forklaring punkt for punkt 

på engelsk. Den hadde Anne-Kari oversatt til norsk. Anne-Kari viste oss hvordan vi skulle bruke 

linjalen steg for steg. Hun gikk rolig fram, og det var lett å følge med. Det var faktisk ikke så 

innviklet som vi hadde oppfattet det. Det kjekke med å gå på kurs er å se hva de andre på kurset 

lager. Det er utrolig hvor forskjellig det blir med ulike stoff, farger og størrelser. Selv valgte jeg å sy 

det teppet som var vist i linjalforklaringen. Noen sydde bare noen stjerner for å lær metoden, uten å 

ha en plan med dem. Noen skulle sy løper. Det er så pass tidkrevende, så ingen hadde ferdig 

produkt ved kursslutt. 

Begge dagene varte kurset fra kl. 18 til 21.30. Vi ble så ivrige at det var vanskelig å få oss til å ta 

pause. Men vi ble da samlet til slutt. Anne-Kari hadde bakt og vi fikk kaffe eller te. Begge dagene 

var det en deltaker som kom med kake. Pausene er alltid koselige, og praten går lett selv om ikke 

alle kjenner hverandre fra før. Det var en kjekk linjal, slett ikke vanskelig å bruke. Jeg er veldig 

fornøyd med teppet mitt. 

Hilsen Irén  
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Rapport fra NQFs årsmøte 
v/Astri Ese Hole 

 
Norsk Quilteforbund (NQF) feirer i år 30 års 

jubileum og det ble markert på årsmøtehelgen på 

Sundvollen hotell i mars. 

Nærmere 300 ivrige quiltere hadde meldt seg på 

treffet. Mange kurs var satt opp og de fleste ble 

gjennomført.  

To kursledere fra utlandet var hentet inn, Hanne 

Asbey, opprinnelig fra Målselv i Troms, men nå 

bosatt i Skottland og Dawn Cameron-Dick, også 

hun fra England. Også fra Bergen var det det to 

kursledere, Signe Haugen og Turid Uren. 

  

Treffet startet fredag med noen kurs om formiddagen og butikkene som åpnet om ettermiddagen. 

Det var 15 butikker i alt og her var det mye å velge mellom.  

Om kvelden fredag var det foredrag med Hanne 

Asbey og det var virkelig interessant å høre om 

hennes quilteferd. Etter foredraget hadde 

butikkene nattåpent til kl. 24 og mange benyttet 

seg av det tilbudet. 

 

Lørdag morgen var det årsmøte og det gikk rolig 

og greit for seg. Anita Nilsen ble valgt til ny 

leder. Så var det tid for å kåre vinnere av 

konkurransen med tema «Møte». Til stor 

begeistring fikk Bente Larsen 2.premie i åpen 

klasse med teppet sitt «Samarbeidsmøte». 

Gratulerer til Bente! 

 

Så var det tid for kurs for de som hadde meldt seg på det, eller bare gå rundt og nyte utstilling eller 

sette seg ned og prate med kjente og ukjente og gjerne ta frem sytøyet. 

Lørdag kveld var det festmiddag for 300 personer og trekning av blokklotteriet og lørdagslotteriet, 

med mange flotte premier. 

 

Søndag var det nye muligheter med kurs eller et besøk i utstillingen eller i butikkene. Da vi skulle 

reise hjem var vi alle inspirerte til å starte nye prosjekter med mange gode ideer. Dette er en helg 

som er vel verd å få med seg. 

  

Neste år er det igjen årsmøte med kurs, foredrag, utstillinger og butikker. NQFs blad nr. 3 

inneholder invitasjon til årsmøtehelgen 15.-17.mars 2019.  

 

Er du ikke medlem i NQF, meld deg inn og 

få mulighet til å delta på denne flotte helgen! 

 
Hilsen Astri 
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