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Referat fra aprilmøtet. 

Leder 

«Tenn lys! To lys skal skinne 

for kjærlighet og tro!» (Eyvind 

Skeie) 

 
Når dette bladet blir delt ut på 

julemøtet, er det tent 2 lys i 

adventsstaken min. Julehøgtida 

nærmar seg med raske skritt. I 

mange heimar er det førebuingar 

av ymse slag. Nokre av oss har 

tradisjonar som me tar vare på, 

for andre er ikkje tradisjonane så 

viktige. Nokre syr til «den store 

gullmedalje» før jul: til sal på 

julemarked, til gåver eller til 

eigen heim. Andre har teke ein 

pause i syinga til utpå nyåret – 

det er så mykje anna som må 

prioriterast i juletida. For min del 

blir det som regel litt av kvart.  

Den gamle handlaga 

adventsstaken i keramikk som eg 

kjøpte på Senja for «hundre år 

sidan», har eg teke fram igjen, i 

år også. Lysholdarane har ikkje 

standarmål, så eit par av lysa må 

skjærast  av litt. Bytte ut 

adventsstaken? Nei! - den gir 

meg så mange gode minner! Og 

den vesle handbroderte 

stjernebrikka som eg laga til 

bestemor då eg var 7 år gamal, 

og som eg fekk tilbake etter ho 

døde, har også sin faste plass. 

Skorne peparkaker henta frå 

mamma si handskrevne 

oppskriftsbok både luktar og 

smakar godt, og kakeboksane 

blir merkeleg lette etterkvart som 

det nærmar seg jul.  

På ei hylle står englane i ulike 

fasongar; tjukke og tynne, i tre, 

messing og leire, med og utan 

glorie,   

 

Styret  
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Gro Jørs Larsen tlf 41502338 

Grolarsen45@hotmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 
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Styremedlem 

Laila Eli Førde tlf 92094718 

1952laila@gmail.com 

 

Lesley Jolmstar tlf 47247446 

jolmstar@outlook.com 

 

Arlette Vikre tlf 99367111 

arlmvikre@gmail.com 
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Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i februar 

29.januar 

 
 

Neste møter: 

Tirsdag  

8.januar 

Butikkenes dag 

 

Tirsdag  

12.februar 

Årsmøte 

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 

 

beskjedne og frimodige, 

fabrikklaga og heimelaga 

– og dei står der og er så ulike - 

eg tykkjer dei passar så godt 

saman i all sin ulikhet.  

Me i quiltelaget er også 

forskjellige slik som englane 

mine er det. Me kan utfylle 

kvarandre og gje plass til alle 

som vil vera med. Me har alle 

noko å bidra med i fellesskapet, 

enten det er å bety noko for den 

eine som treng å bli inkludert, 

eller å delta meir synleg.  

God julehøgtid til deg!  

Og godt nytt quilteår!  

Anne-Ingrid 

P.S: ser fram til å sjå deg i 2019! 
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Referat fra oktobermøtet 

v/Kjersti Stenhjem Lie ☺ 

 

Signe ledet møtet og Helle Løvenskiold hadde 

foredrag for oss denne kvelden. (Om formiddagen 

hadde hun kurs for noen heldige damer). 

Foredraget hadde tittelen «Helle Løvenskiold i et 

nøtteskall». Mange quiltedamer hadde tatt turen 

denne kvelden, og vi som var til stede fikk et 

humoristisk og inspirerende foredrag.  

 

Helle hadde med mange nydelige quilter, og det 

var tillatt både å se og røre etter foredraget. Hun 

fortalte at hun hadde begynt å quilte i 1992 – takk og pris! –  etter at skjærekniven kom til Norge.  

I tillegg fortalte at hun at hun har fullstendig dilla på quilte-duppeditter – særlig linjaler. Dilla har 

hun også på stripete lukkekanter. En periode hadde hun stripete lukkekanter på nesten alt (og den 

perioden er enda ikke helt over...). Ellers har hun en herlig avslappet innstilling til hobbyen vår. 

Hun blander gjerne håndsøm og maskinsøm i det samme teppet. Det er ikke så farlig hva man gjør, 

bare man har det gøy!  

 

Signe informerte om at vi har fått en del stoffer fra Papirgleder. De har nå sluttet med stoff, og ga 

bort av restlageret sitt. I tillegg har vi fått stoffer fra en eldre dame. Dermed er det nå blitt en del 

mer å velge blant for de som syr til Tepper til glede.  

Møtet ble avsluttet som vanlig med vis-og fortell. Det var ikke så mange som hadde med til vis-og-

fortell denne gangen, men tusen takk til dere som hadde med! Bildene ligger som vanlig på 

hjemmesiden vår.  

 

 

Referat fra novembermøtet. 

v/Kjersti Stenhjem Lie ☺  

 
Denne tirsdagen var det sy-møte, og mange koste seg 

rundt bordene med håndsøm. Denne gangen var det et 

oppheng med dompapp-motiv. Hvis alt har gått etter 

planen, så finnes mønsteret et annet sted i bladet.  

Foredraget var ved Malin Espeland fra Arna. Hun maler 

barnebilder (og noen voksenbilder) og driver firmaet 

Villmynt. Hun begynte med dette fordi hun syntes 

bildene som var å få kjøpt til barnerom var litt 

kjedelige. Så hun valgte å male sine egne. Hun viste 

bildene på sosiale medier, og noen ville kjøpe. Så ballet 

det på seg. Hun er ikke utdannet innen kunst, men hun koser seg med hobbyen sin. Det var vel i 

grunnen poenget hennes: Du trenger ikke å være proff for å ha glede av hobbyen din. Det viktigste 

er å formidle noe og skape følelser hos andre. Og det aller viktigste er å gjøre noe man synes er gøy, 

uansett hva andre måtte mene. Dette er noe vi kjenner igjen. Det å kose seg og nyte den kreative 

prosessen er viktigere enn at alt må være så perfekt. 

  

Vis-og-fortell bød på mange fine quilter, og det ble levert flere tepper til Tepper til glede. Før dette 

kommer i bladet har det vært en ny overlevering av tepper på Haukeland. Lørdag 12.1. blir det ny 

sy-dugnad til Tepper til glede.  
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Møteplan for våren 2019 

8. januar Butikkenes dag – dessuten kommer Styret med (forhåpentlig) 

inspirerende informasjon om litt av hvert.  

12. Januar Sysammen-lørdag for Tepper til Glede 

hos Hansen Elektro i Olsvik. Mer info på side 7. 

12. Februar Årsmøte – frist for innmelding av saker til møtet er 1.jan. 

12. Mars Symøte – vi tenker påske og vår. 

9. April Foredrag – Signe presenterer litt basiskunnskap om design og 

inspirasjon til egen utfoldelse og ny vri på etablerte mønstre. 

21. Mai 

NB! Merk datoen 

Foredrag med engelsk/norske Karin Hellaby. 

Vi planlegger også et kveldskurs med henne 22. mai. Info følger 

senere. 

11. Juni Sommermøte med korgfest.   

Innlevering til Tepper til Glede. 
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Ny quiltebutikk på Eidsvåg! 

v/Turid M. Uren 

 

6. oktober - og endelig var dagen kommet for Torill 

til å åpne "Quiltestæsj", butikken som hun har jobbet 

med en tid nå, og Lappenytts "utsendte" måtte 

selvfølgelig ta en titt for å se på den nye tilveksten 

for oss quiltere! 

 

Butikken deler lokaler med Quiltestallen, og har 

overtatt rommet ut mot gaten, mens Anne har trukket 

seg på bakrommet med quiltemaskinen sin! Det ser 

ut til å fungere bra, og begge kan forhåpentligvis 

trekke kunder for den andre! Ønsker dem lykke til! 

 

Det var masse kunder og nysgjerrige quiltedamer 

innom den tiden jeg var der, og det vanket kaffe 

og bløtkake, som seg hør og bør på en 

åpningsfest. Masse kjente ansikter, og noen (for 

meg) ukjente.  

 

Modellene var begynt å komme opp på veggene, 

og stoffhyllene var begynt å fylles opp. For meg 

virket det som om hun hadde en del stoffer jeg 

ikke har sett andre steder, og det er jo spennende. 

 

 

 

 

Bente Malm hadde også blitt invitert til å vise frem 

sine ting, og Quiltestæsj selger hennes mønstre.  

Det er masse nytt på "quiltemarkedet" nå, både 

linjaler, spennende materialer og mønstre, og 

Quiltestæsj kommer nok til å ha mye av dette for salg 

etter hvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke gjort over natten å fylle en helt ny butikk!!  

Derfor er det lurt å stikke innom av og til og se om det er 

kommet noe nytt "quiltestæsj"!  
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Intervju med Laila Vikane og mor Randi Olsen. 

v/Irén A. Serigstad 
 

Jeg fikk lov til å komme hjem til Laila i Fyllingsdalen for 

intervju. Moren hennes, Randi, skulle også være der. Da jeg 

spurte hvor Randi bodde, fortalte hun at hun bodde i etasjen 

over. For meg hørtes det koselig ut.  

Stuen til Laila var full av quilteprodukter da jeg kom. Praktisk 

for Randi å bare bære sine ting ned én etasje. Det var mye å 

velge mellom til bildene jeg skulle ta. På veggen over sofaen 

hang et vakkert teppe Laila har sydd. Det lyste imot meg da jeg 

kom inn i stuen. 

Det var Laila som startet mede quilting. I 1991 gikk hun på 

tekstilforming på Kronsminde. Der skulle de lage grytekluter i 

Log Cabin. Det var på den gammeldagse måten uten skjæreutstyr, slik som de fleste av oss lærte på 

den tiden. Det var med målebånd og saks, og remsene ble sydd ned på et kvadratisk stoff. Laila fant 

Quiltehuset i krysset mellom Hollendergaten og Kong Oskarsgate. Der kjøpte hun et ferdig motiv til 

et vognteppe. Hun gikk på kurs i Friundervisningen der hun sydde håndsøm. 

 

I 2004 begynte Randi med quilting inspirert av Laila. Før det hadde hun bare sydd klær. Laila sine 

venninner var misunnelig på de fine klærne hennes. De gikk begge på kurs i AB quilt og i 

Quiltehuset. Der deltok de også på juleverksted i flere år. De gjorde arbeider sammen, hjalp 

hverandre med å finne ut av oppskrifter både i quilting og strikking. De sydde mye hos AB quilt. 

Der hadde de koselige småkurs og var hyggelige damer. Laila 

sine to søstre drev også med quilting. Alle fire reiste på 

Vestlandstreff sammen i mange år. 

Laila liker best håndsøm som å sy over papir og stitchery. 

Randi liker også å sy på maskin. Hun liker å sy tepper med 

blandingteknikker som applikasjon og stitchery. Laila holder 

begge de norske quiltebladene der hun finner inspirasjon. Hun 

liker veldig godt å sy vesker. Hun viste meg en hel haug med 

vesker hun har sydd. De på bildet er bare et lite utvalg!  

De har gått på kurs hos Marianne der de sydde hver sitt 

hjerteteppe. De har også vært på kurs hos Katrines Quiltestue. 

Der bestilte de en gang Månedens blokk, der de delte på 

blokkene. De la til stoffer selv slik at de fikk et teppe hver.  Det 

var mor som ble ferdig først. De har gått på veldig mange kurs 

sammen. Da syr de det samme, men i ulike farger. Det høres 

veldig koselig ut. 

 

 

Av ufoer har de begge en god del. Mor har ferdige 

blokker til teppe som ikke er sydd sammen. Det er 

også løpere, veske og toalettvesker som ligger og 

venter på å bli ferdig. En del har hun på hytten. Men 

det er bra, for det skal hun ha og kose seg med der. 

Hun synes det er greit å ha en del uferdige ting, for da 

blir det variasjon i arbeidet. Det blir for kjedelig å bare 

sy på en ting om gangen. Det er Laila helt enig i.  
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Laila har også noe uferdig, men mest materialpakker som ikke er påbegynt. Men hun har et uferdig 

teppe der hun har en del ferdige blokker og mange stoffdeler. Det er helt spesielt. Mannen hennes 

har innført kaffe fra Afrika. Kaffen ble levert i små stoffposer med forskjellige motiv og farger. 

Hun sitter på en skatt i mine øyne. Det skal bli kjekt å få se det teppet når det blir ferdig. Kanskje er 

det nok til flere tepper. 

Stofflageret til begge er passe stort. De har forskjellig fargevalg. Laila er blå, mor er grønn. De 

bytter stoff når det er behov for det. Før kjøpte de begge fine stoffer når de så det, nå kjøper de 

begge når det er behov for det. Laila oppbevarer stoffene sine i CD-hyller. En dag dro hun alt frem i 

stuen for å rydde i stoffene.  Sønnen kom hjem og spurte om der var vareopptelling! 

Når jeg spør om de har syplaner svarer mor: «Jeg finner 

nok på noe». Laila skal prøve å få ferdig Afrikateppet, 

en løper fra My Quilt, adventsløper og strikkebagger til 

julepresanger.  

Det blir nok mere sying i familien, det var mye fint å se. 

Og koselig med mor og datter med samme interesse. 

 

  

  

  

   

 
     

 

 

 
 

 

 

 

Tepper til Glede 
Lørdag 12. januar blir det igjen sying av lappetepper til alvorlig- og langtidssyke barn på 

Barneklinikken. Vi er så heldige å få låne lokalene til Kjell Hansen Elektro AS i år også. De holder 

til i Leirvikflaten 5, 5179 Godvik. Tidspunktet blir fra 10.00 til 16.00. 

Vi tar med det vi har av utstyr på Nesttun, skjærematter, strykejern og strykebord. Ta med dere det 

dere har bruk for, symaskiner osv. Vi har med vatt og masse flotte stoffer, så her blir det mye å 

velge mellom. 

Til lunsj blir det pizza og mineralvann, og selvfølgelig kaffe og te. 

Jeg håper at mange av dere har lyst og anledning til å være med. Velkommen skal dere være! 

  

Quiltehilsen fra 

Anne Kari Reutz☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila sine vesker 

 

"Blått til lyst"  

På grunn av forskjellige misforståelser ble det ikke noe av å komme sammen til blå restefest i høst. 

Men vi kan prøve å få det til senere, kanskje til våren en gang? 

Hvis du tror du vil være med, kan du jo benytte tiden fremover til å rydde og sortere i de blå restene 

dine. Ta med både lyse, mørke og gjerne stormønstrede med blått i. Husk at «gamle» stoffer kan bli 

som «nye», og så skal vi selvfølgelig bytte innbyrdes og bruke av hverandres. Det er jo da det blir 

gøy.   

                                                Med syglad hilsen fra Anne Marie B 
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Solfrids Quiltestove i nye lokaler. 

v/Astri Ese Hole 

Jeg så på internett at 

Solfrid endelig hadde 

flyttet butikken til nye 

lokaler. Jeg sier endelig 

for Solfrid har snakket 

om dette i flere år. Det 

ene huset på tunet er 

fullstendig rehabilitert og 

fremstår som et flott 

lokale til butikken. Når jeg kom inn døren, møtte det meg et 

flott og innbydende lokale med store mengder stoff. Her er hylle på hylle sortert etter farge. Det er 

bare å velge. Det var også god plass på gulvet så det går fint an å gå rundt og se på de forskjellige 

hyllene og velge ut stoff.  

I 2.etasje er det et stort og lyst kurslokale med god plass til i alle fall 6 symaskiner. I tillegg er det et 

stort skjærebord. I rommet ved siden av er strykebrett. I tillegg er det blitt plass til en stor longarm 

maskin. Det er bare å finne tid til å begynne sier Solfrid.  

Dette var noe ganske annet enn de tidligere lokalene som var koselige, men litt mørke når vi skulle 

se på stoffene. Hun har ikke flyttet alle stoffrullene over til nye huset enda, men det kommer etter 

hvert.  

Solfrid er veldig fornøyd med lokalene selv. Det har 

hun all grunn til å være. Åpningstider i butikken er 

fra kl 12, Men dersom dette ikke passer, er det fullt 

mulig å ta kontakt med Solfrid og avtale tidspunkt. 

Se www.solfridsquiltestove.no for mer info. 

Denne onsdagen da jeg var der, ble jeg med på kurs 

i Dresden plate. Det var to andre damer der også og 

vi hadde en hyggelig formiddag sammen på loftet i 

nyehuset. Solfrid deler gjerne av sin kunnskap og 

gir mange gode råd. Det er vel verdt å ta turen til 

butikken i de flotte og lyse lokalene. 

 

Tonje har åpnet ny filial på Sletten senter. 
v/Astri Ese Hole 

Jeg er så heldig at jeg handler det meste på Sletten senter. Da jeg så at Tonje skulle åpne filial her, 

ble det helt topp, skjønt det kan lett bli mange fristelser å gå forbi en Quiltebutikk til dagen! 

Butikklokalet er ikke så stort, men det er fint innredet med både quiltestoffer og andre stoffer samt 

en del tilbehør som tråd og annet sytilbehør. Symaskiner er det også mulig å kjøpe her. 

Jeg traff på en hyggelig ung dame som var forekommen og gjerne ville hjelpe. 

Dette er nok en butikk jeg kommer til å besøke om jeg står opprådd for stoff eller tråd. Men skal jeg 

ha noe mer spesielt, er det nok best å reise til Hamreveien. 

  

http://www.solfridsquiltestove.no/
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Mimreteppe eller minneteppe. 

v/Astri Ese Hole 

 
I vinter fikk vi invitasjon til min svigerdatters 50 

årsdag som skulle holdes på Øland ved Kalmar i 

Sverige til sommeren. Hun er fra Øland.  

Ja, hva skal man finne på til noen som har alt og 

ikke ønsker seg noen ting? 

Uken før påske og de første dagene inn i påsken 

lå jeg strak ut med influensa og orket ikke å 

gjøre så mye annet enn å ligge på sofaen og 

fundere. Så kom jeg på at det kunne vært artig å 

lage et teppe med bilder fra livet deres. Jeg luftet 

dette for mannen min og han syntes det hørtes ut 

som en god ide. Så han fant frem noen bilder fra 

bryllupet deres og noen bilder av barnebarna. Så 

overførte jeg de til stoff og fant frem noen stoff 

jeg hadde liggende.  

Det ble mye pusling frem og tilbake før jeg fant 

ut hvordan jeg skulle sette bitene sammen.  Først 

ville jeg ramme inn bildene slik at de kom godt 

frem. I tillegg laget jeg en del vindmølleblokker. 

Da tenkte jeg at på Øland finnes det mange 

vindmøller. I tillegg laget jeg noen Flying Geese 

blokker og tenkte da på Selma Lagersløfs 

fortelling om Nils Holgersøns forunderlige reise 

gjennom Sverige på en tamgås. I tillegg har jeg 

brukt en del grønne stoff fordi øyen er vanligvis 

veldig grønn og fin.  

 

Jeg brukte også oransje og ferskenfargede stoff for å vise soloppgang og solnedgang på Øland. Jeg 

brukte også en del blomstrede stoff og da sammenlignet jeg dette med moren til min svigerdatters 

hage på Øland som er full av blomster hele sommeren. 

  

Teppet ble overrakt på festen med rundt 80 gjester hvor jeg også 

fortalte litt om tankene rundt teppet. Etterpå fikk jeg mange gode 

tilbakemeldinger på hvordan jeg hadde laget det og symbolikken jeg 

hadde fortalt om. Teppet ble godt mottatt av svigerdatteren også.   
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Kurs med Helle Løvenskjold 
 v/Astri Ese Hole 

 

Siden Helle Løvenskjold skulle komme til Bergen 

og holde foredrag, foreslo jeg for Signe at vi kanskje 

kunne ha et kurs om formiddagen med henne. Signe 

var først litt betenkt, men så kom hun tilbake med 

nyheten om at Helle gjerne ville holde kurs samme 

dag. 

 

EZ Quilting – Easy Circle Cut Ruler var kurset som 

ble valgt. Vi måtte ha en linjal for å være med på 

kurset. Det så ut til at alle hadde fått tak i denne. 

 

 

Det var jo litt spennende å se hvor mange av 

våre medlemmer som kunne komme på kurs en 

formiddag, men hele 16 hadde meldt seg på og 

møtte opp i møtelokalene våre i Kulturhuset på 

Nesttun. Det viste seg at kurset var i 

høstferieuken og dermed var det flere som tok 

seg fri og kunne delta. 

Helle er en ivrig kursleder og delte med oss av 

sin erfaring. Hun innrømmet at hun var 

linjalfreak og elsket alle nye linjaler som måtte 

prøves, med mer eller mindre heldig resultat.  

 

Helle hadde med seg flere modeller til kurset slik at 

vi fikk se hvordan dette kunne bli, eller vi kunne 

lage våre egne varianter. Det ble i begynnelser litt 

prøving og feiling, men så kom vi inn i både 

skjæring og hvordan sy sirkler. 

Og her ble det mange forskjellige prøvelapper og 

sirkler. Det er alltid vanskelig å sy sirkler som blir 

pene, men Helle viste oss noen triks og etter hvert 

som vi øvde, gikk dette bedre og bedre. Mange fikk 

ferdig noen prøvelapper og vi oppfordret de som 

hadde noe konkret å ta med seg til visning på novembermøtet. 
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Art weekend- Lillehammer ved Gausdal Quiltelag 
v/Lesley Jolmstar og Arlette Vikre 

 

26.-28. Oktober 2018 arrangerte Gausdal quiltelag artweekend på Scandic Lillehammer hotell. 

Lesley Jolmstar og Arlette Vikre hadde gleden av å kjøre over fjellet til Lillehammer for å delta.  

 

Dette var en intim og koselig helg på spa hotell. Vi var ca. 50 deltakere. Vi ble ønsket velkommen 

til hotellet på fredag, og vist inn på vårt kursrom for å sette utstyret fra oss. Her fikk vi utdelt 

«goodie» bags med spennende innhold.  

 

Det ble holt 4 forskjellige todagers kurs denne helgen. Kursene var holdt av AnnaKa, Helle 

Løvenskjold, Andre Wallenborg og Merete Ellingsen.  

 

Det var to butikker representert denne helgen. Merete Ellingsen fra sy.no var tilstede med et stort 

utvalg. Siw Brøseth fra Quiltegården i Trondheim tok også turen til Lillehammer med et utvalg fra 

sin butikk.  

 

Vi gir et stort applaus til Gausdal Quiltelag for denne flotte helgen! De er en gjeng med flittige og 

flinke damer.  

 

  

http://sy.no/
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På handletur i Ålborg (Danmark) 
v/Anne-Ingrid Alme 

 

I Danmarksgate 31 i Ålborg Centrum ligg butikken Patchwork & Design, den einaste 

spesialbutikken i Ålborg med quiltestoff og -utstyr. Butikken besøkte eg midt i september då eg var 

ein tur med «danskebåten» i samband med jobbseminar. Me vart frakta med bussar til Ålborg, så 

me kom oss greit att og fram frå båten. Om det går rutebuss mellom Hirtshals og Ålborg, har eg 

ikkje undersøkt. Men nokre av oss er av og til i Danmark med bil, og då er det muleg å stikka 

innom Ålborg. 

Butikken Patchwork & Design ligg i 

sentrum av byen, og den var lett å finna 

med utgangspunkt i gata Boulevarden. 

Det var gravearbeid ved inngangsdøra 

til butikken – ikkje ulikt mange gater i 

Bergen, så det vart ein liten omveg for å 

koma bort til døra. Butikklokalet er lite, 

og eigaren av butikken, Dorthe Rahbek, 

var lett å få auge på. Stoffrullar med 

nydelege stoff stod på høgkant både 

langs veggar og under disken midt på 

golvet. Quilteutstyr var stort sett samla 

på ein av veggane. Butikken har 

eksistert i ca 1 ½ år – frå våren 2017. 

 

Eg spurte Dorthe Rahbek om ho dreiv kurs i samband med butikken, men det hadde ho ikkje lokale 

til, sa ho og smilte litt då ho såg seg rundt om i butikken. Det var ikkje mange kvadratmetrane ho 

disponerte der, men ho hadde utnytta plassen godt. Ferdig oppkutta stoff var det lite av – ho skar 

opp etterkvart. 

Etter som eg forstod, er det fleire små sygrupper i Ålborg, og butikken hennar er godt besøkt. Den 

korte tida eg var der, var 2 andre kundar innom og handla. I tillegg til stoff var det også forskjellig 

utstyr til quiltearbeid, som linjaler, skjæreutstyr, sjablongar lim m.m.  Dorthe kunne stolt fortelja at 

ho, som den einaste butikken på Jylland, fører det norske merket «Lenes silketråd». 

På nettsida - https://www.patchwork-design.dk – ligg det meir informasjon om både Dorthe og 

butikken hennar. Dorthe er utdanna handarbeidslærar og har arbeidd i over 30 år med handarbeid. 

Butikken har både facebbok-side og er på Instagram.  

Om eg kjøpte noko? Ja, det vart ein liten «souvenir» frå Ålborg med heim til Bergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som i Bergen er det graving i gatene overalt. 

 
Dette vart med meg heim. 

 

https://www.patchwork-design.dk/
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La Passion - Tur til Hannover, september 2018 
v/Margun Vatshelle 

 

Turid Bakken og jeg har vært til Tyskland på treff igjen med våre La Passion quilter. Dette er vårt 

tredje treff i Tyskland, og i tillegg hadde vi jo et flott treff i Ulsteinvik i mai. Da jeg begynte på La 

Passion i august 2015 ante jeg ikke noe om at denne quilten skulle føre til reiser og vennskap med 

så mange «likesinnede». 

Denne gangen skulle vi til Hannover der Katrin Rönnfeldt var arrangør. Vi hadde lagt inn tid til å 

være turister og få oppleve litt av Hannover. Vi bodde midt i sentrum på Hanns-Liljes House, et 

rolig og fint hotell ved Markedsplassen. Hannover er en fin by, mange fine statuer og monument. 

Fredag oppsøkte vi quiltebutikken, en koselig liten butikk med stort utvalg i stoff. Innehaveren, Ines 

Butterwegge hadde bodd en del år i USA og kom tilbake til Hannover og startet butikken for ca. 5 

år siden. Hun hadde ikke så mange modeller, men utvalget i stoff var veldig bra, og det var hyggelig 

å prate med henne. 

Etterhvert utover dagen dukket det opp flere av våre venner og vi koste oss og mimret, aller mest 

om de kjekke dagene sammen på treffet i Norge. Vi hadde til og med brunost med oss til noen av 

dem, sjokolade og fiskesuppe var og med. Om kvelden var vi alle på tyrkisk restaurant og spiste 

middag. 

 

Lørdag var det «treff» på kontoret til Katrin. Vi var 27 som var der denne gangen. De fleste kjente 

vi fra før, men noen var nye for oss. Dagen startet med å vise sin LP. Det var 10 som hadde med 

ferdige quilt, og 2 hadde med bilde av sin som var levert til longarm-quilting. Resten var ikke 

ferdige, noen vil ikke bli ferdige til utstillingen i mai -19, men mange var kommet så langt at de vil 

bli ferdige i tide. Disse treffene gir oss inspirasjon til å jobbe på for å nå målet – utstillingen! 

Grit Kovacs hadde med seg butikk til denne dagen. Hun hadde veldig mye fint å friste oss med, 

både av stoff, mønster og linjaler. 

Menyen for dagen var lasagne med salat. Etterpå ble det kaffe og hjemmebakte kaker. 

Vi pratet, sydde og koste oss hele dagen. 

 

Søndagen skulle de fleste reise, men Turid og jeg ble til mandag. Vi gikk en lang tur i Herrenhäuser 

Garten, var på utstilling, spiste deilig is, og på kvelden ble det middag i Broyhanaus, en restaurant 

med historisk preg og god mat. 

 

Mandag ble det tid til litt shopping og de siste inntrykkene fra Hannover. 

Neste gang vi møtes er det utstilling i Nadelwelt-Karlsruhe (den største handarbeidsmessen i 

Tyskland) Vi gleder oss til den begivenheten og er spent på hvor mange La Passion som da er med. 

 

Margun sin La Passion 

 

Turid sin La Passion 
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Vestlanstreffet 2018 i Stavanger  

v/Anna Synnøva Hundal 

 

No har det vore Vestlandstreff igjen, og det har gått to år sidan sist. Med så mange fjordar og 

 fjellovergangar me har her vest, kan reisevegen vera lang for å reisa på quiltetreff. Då er det fint med 

eit slikt arrangement som vert halde på ulike stader på Vestlandet. I år kom det også mange frå 

Agderfylka. Til saman vart me 170 glade quiltedamer! 

Denne gongen hadde to quiltelag hadde slått seg saman om å arrangera: Jæren quiltelag med ca 40 

medlemer, og Egersund quiltelag med sine 19 medlemer. Det er ein god ide for andre lag også, som 

synest dei er for små til å klare eit så stort treff åleine. Jæren og Egersund laga til ei flott helg! 

 

Butikkane hadde fått god plass på hotellet, og kortautomatane gjekk varme. Eg trur det var mange 

som var gått nesten tomme for stoff heime.... Alltid kjekt å få litt fornying, og spennande å sjå i andre 

butikkar.   Lynlotteri og loddbøker var også populære. Det var imponerande kor mange gevinstar dei 

hadde sydd! 

Utstillinga er alltid eit høgdepunkt for meg. Det er så 

inspirerande å sjå kva folk syr. Sjå kva stoff og fargar som er 

populære, og nokre gonger ser du kva kurs som har vore i det 

siste. Ferske og erfarne sydamer i fin blanding. Denne gongen 

såg eg noko som var heilt nytt for meg. Decoupage på stoff. Det 

skulle faktisk tåla mykje. Ei dame eg traff frå Jæren hadde laga 

spisebrikker til sine små barneborn. Ho kunne tørka av dei med 

fuktig klut, og ho vaska dei i maskin innimellom.     

    

 Foredraget på fredagen var svært 

interessant. Mali Storli Engedal 

fortalde om Modern Quilting og 

miljøet rundt. Om korleis nye 

impulsar har spreidd seg mellom 

landa via nettet. Korleis trendar innan design og interiør påverka 

quiltanrane. Korleis quiltane blei strammare, tøffare, enklare, meir 

geometriske, skakkare.  Quiltinga var lenge veldig stram: Tett med beine 

linjer, skrå linjer eller jevne bølgelinjer. Sjølv hadde Mali med seg svært 

mange tepper, og viste eksempel på dette og mykje meir. Fascinerande! 

Det finst grupper med moderne quiltarar i mange land. Men dei bur 

gjerne så langt frå kvarandre, at internett 

er måten dei utvekslar idear og impulsar. 

Ein interessant observasjon, på 

utstillingar med Modern Quilts, kjem det 

mykje unge folk! Det er ei heilt anna 

aldersgruppering enn på tradisjonelle 

utstillingar. Det har jo vorte populært 

mellom unge å sy igjen. Men dei vil ha ting som passar inn i deira 

heimar i dag. Som passar inn med dagens trendar på interiør.  

 

Det var mange kurs å velgja i, litt for einkvar smak. På kursa i 

frihandsquilting enda dei opp med å ta inn fleire enn planlagd. Det var 

så mange som var interesserte! Dei som ikkje var på kurs, hadde med 

seg handsaum. Praten gjekk lett, med nye og gamle venskap. Ei slik 

helg kan ein leva lenge på! 
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To venninner og en regnværsdag. 
v/Turid M. Uren 

 

Vanligvis går vi tur onsdag formiddag, men 

denne onsdagen var det meldt veldig dårlig 

vær, så jeg inviterte til sydag hos meg. 

 Mine venninner (Ingunn og Randi) bruker 

ikke symaskinen så ofte, men etter litt 

testing var vi klare til å sette i gang. 

 

Jeg hadde foreslått at vi skulle sy 

handlenett, og som de miljøbevisste 

damene de er, var dette midt i blinken. Jeg 

forespeilet at dette var et greit prosjekt å sy 

opp en del av og ha "på lur" som små 

gaver. 

 

Vi sydde tilnærmet etter det mønsteret som Irén (Serigstad) har lagt ut i Lappenytt for en tid tilbake, 

og det var veldig greit å sy. 

Stoffene vi brukte var noen stoffprøver jeg kjøpte av Mette-Lise (Vikne) for lenge siden. De hadde 

ligget og bare ventet på det rette prosjektet, og det var akkurat nok til tre fargerike nett, av en god 

og kraftig kvalitet. 

  

Vi hadde noen koselige timer sammen og alle gikk hjem med ferdig nett!  
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