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Lappenytt nr. 218/2019 ✄ Side 2 

Referat fra aprilmøtet.  

Leder 

QUILT – IN – PUBLIC – DAY 

 

Ideen med en årlig dag til å 

vise frem vår flotte hobby er 

kommet fra USA, som så 

mye annet i quiltingens 

verden. I år er det 15. juni 

som er en lørdag.  

Du utfordres til å ta med deg 

sytøy ut i offentligheten, og 

fremsnakke quilting. 

Undertegnede jobber som 

frivillig i bruktbutikken 

«Vel Bevart» i 

Natlandsveien 81, og der 

skal vi ha Quilt-public-day 

den lørdagen kl 11 -15. Vi 

vil ha fokus på gjenbruk av 

tekstiler, og du er herved 

invitert til å være med. 

 

Syglad hilsen fra  

Anne Marie                                  
Bottolfsen 
 

Styret  
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Gro Jørs Larsen tlf 41502338 

Grolarsen45@hotmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Anne-Ingrid Alme tlf 99259099 

ai.alme@online.no 

 

Sekretær 

Anne Helen Jacobsen tlf 924 55 902 
Ah-jaco@online.no 

 

Styremedlem 

Laila Eli Førde tlf 92094718 

1952laila@gmail.com 

 

Anne Marie Bottolfsen tlf 970 09 953 
annetorh@gmail.com 

 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

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 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

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 oktober 

24.september 

 
 

Neste møter: 

Tirsdag  

10.september 

Butikkenes dag 

 

Tirsdag  

8.oktober 

Hanne Asbey holder 

foredrag 

Tepper til glede / overlevering på Barneklinikken 
 

Grunnet stor arbeidsmengde har kontakten vår på 

Barneklinikken bedt om at vi utsetter overleveringen fra juni 

til torsdag 3. oktober kl. 10.00. 

 

Forrige gang vi var på Barneklinikken ble vi forespurt om vi 

også ville gi tepper til avdeling for psykisk helsevern for barn 

og ungdom. Det er nå kommet kontrabeskjed der de høflig 

takker nei til dette. 

Vi fortsetter å sy som vi har gjort tidligere, og i oktober 

leverer vi også nett som er sydd. 

Ha en fin quiltesommer! 

Med vennlig hilsen 

Anne Kari Reutz 
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Referat fra april-møtet. 

v/Kjersti Stenhjem Lie 

 

Denne gangen var det sy-møte med foredrag av Signe Haugen 

om moderne quilter. Sy-møte-prosjektet var et fellesprosjekt 

som skal loddes ut senere i år. Kun de som har bidratt til teppet 

er med i den trekningen. Så her er det bare å «hive seg på». 

Signe holdt foredrag om moderne quilting, og kom med en del 

tips til de som vil prøve seg. Hun anbefaler å prøve å tegne 

mønster på rutepapir. Bruk blyant, viskelær og fargestifter og 

tegn mønsteret på papir først. Når man syr kan det være lurt å 

teste mønsteret eller blokken ut på en pute eller i en løper. Når det gjelder fargevalg: bruk stoffer 

med god kontrast. Quiltingen er vanligvis nokså tett.  

 

Vi hadde en liten utlodning til inntekt for Søstre for Søstre. Pengene kommer godt med – det koster 

jo litt å fylle toalettmappene med innhold.  

 

Så har Tepper til Glede og Søstre for Søstre fått sponsormidler. Tepper til glede har fått kr 5000,- 

fra Strømberg Gruppen v/ Per Gunnar Strømberg Rasmussen, med tilbakemelding om at vi kan 

være stolt over det arbeidet vi gjør ☺. I tillegg har Tepper til Glede og Søstre for Søstre fått kr 

10 000,- hver fra Fana Sparebank. Alt dette er penger som kommer vel med, og det betyr at det bare 

er å sy i vei! ☺ Tusen takk til dere som sponser oss! Og tusen takk til alle flotte damer som syr for å 

glede noen som har ekstra utfordringer i livet.  

 

 
 

Referat fra mai-møtet. 

v/Kjersti Stenhjem Lie  

 

Noen av oss hadde «tjuv-startet» litt dagen før møtet, på kurs med kveldens gjest og 

foredragsholder: Frøydis Myhre. Vi gledet oss nok litt ekstra til foredraget hennes. Temaet var 

«Inspirasjon, fargeglede, skapertrang». Hun snakket om de ulike ting som inspirerte henne, om 

hvordan foto og mikroskop kunne brukes i en kreativ prosess og om hvordan hun jobbet med sine 

bilder og quilter. Det var et spennende foredrag, og om vi ikke var klar over det før, så ble det i alle 

fall klart nå: Ha øynene med deg når du er ute i naturen! Former, farger, linjer – alt kan være en 

inspirasjon til et bilde, eller til quiltingen.  

 

Anne Kari (Reutz) informerte om at neste teppe-levering fra Tepper til glede til barneklinikken blir 

3. oktober. De har foreløpig en del tepper, så det er ikke kritisk mangel på tepper.  

 

Anne-Marie (Bottolfsen) oppfordret oss alle til å være med på QIP-day (Quilt in Public – day). 

Tanken er å ta med sy-tøyet ut blant folk og vise hva vi holder på med. Anne-Marie inviterte til QIP 

i gjenbruksbutikken i Nattlandsveien lørdag 15. juni (11.00-15.00). Fokus: Gjenbruk av tekstiler.  

 

På vis-og-fortell denne kvelden ble det vist frem veldig mye fint. Det ble til og med vist arbeider fra 

kurset i går (!) Det var tepper til Tepper til glede, nett (gjenbruk av reklamenett), UFO-er, tepper, 

puter, koppebrikker, løpere og mere til. Og ikke minst det fantastiske «La Passion» (med sine 

17 200 biter!) sydd av Margun Vatshelle. Nå er det helt ferdig, og det har vært og luftet seg i 

Europa. Sist i Tyskland.  
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NB! Quiltestallen er flyttet i nye 

lokaler på Hylkje!  
 

 

GOD SOMMERSYING 
«Her er den ljuva sommaren som jag har lovat dig» synger Evert Taube, og i skrivende stund (21. 

mai) er det som den fineste sommerdag. Hvordan det er når disse ordene leses, er mer uvisst. Men 

vi får håpe det beste. Sommeren i fjor var jo helt eksepsjonell, men jeg ønsker meg litt regn om 

nettene. Jeg vil gjerne ha gode forhold for de som skal produsere maten vår. 

Jeg er nemlig en utesyerske! Symaskin med laaang skjøteledning fungerer helt supert. Jeg rigger 

meg til med seriesying av lappene; log-cabin f.eks. fungerer veldig bra. Strykejernet er innomhus, 

og til og fra fungerer som litt lett trim. 

 

I tillegg har jeg alltid litt håndsøm på lur, og synes sying over papir (paper-piecing) egner seg 

veldig godt. Min lille sypose som jeg i sin tid fikk av Inger Dekke, er helt fin både hjemme og på 

farten , og rommer det jeg trenger. Sekskanter er evig aktuelle, og kan settes sammen på utallige 

måter. Syposen er også sydd med sekskanter, og noen femkanter så den runder seg fint i bunnen. 

Vil du lære å konstruere femkanter? Spør Thordis eller meg, som lærte det av henne. Frapperende 

enkelt!!! 

Apropos Inger – av henne har jeg også lært : gjør først det du må og bør, så kan du sy resten av 

dagen. 

Ha en fin og sømmelig sommer.  Anne Marie Bottolfsen 
 

Hylkjeflaten 40, 5109 Hylkje 
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Litt info fra nye styremedlemmer.  
 

Jeg heter Anne Helen Jacobsen og har nå startet opp i min andre periode i 

styret i BQL. Det var veldig kjekt å jobbe i styret i forrige omgang, så jeg 

ser frem til en ny periode med positiv forventning. 

Jeg er som så mange andre i vårt miljø en selverklært håndarbeids-nerd, og 

har prøvd meg på mye forskjellig gjennom årene. I 1991 meldte jeg meg 

inn i BQL, og ble kjempeinspirert av det jeg så og lærte på møter og kurs. 

Siden den gang har både stoffsamlingen og interessen bare økt.  

 

Jeg liker å prøve meg på ulike teknikker og har til enhver tid mange WIPer 

(altså ingen UFOer, men heller Work In Progress). Den eldste WIPen jeg 

jobber med, ble påbegynt ca. 1992, og en dag blir den nok ferdig ☺ Da lover jeg å ta teppet med på 

«vis og fortell». Jeg synes «vis og fortell» er noe av det kjekkeste på møtene, og det blir jo enda 

kjekkere når vi er flere som har med noe å vise. Kanskje årets motto skal være: Stort eller smått, 

fargerikt eller blått, ikke gjem det i et kott, men vis det til noen som sier «Å så flott»! 
 

 

Kjersti Stenhjem Lie 

I mer enn 20 år har jeg vært medlem i BQL, men har ikke vært i styret før 

nå. Jeg har derimot vært i Lappenytt-redaksjonen i en årrekke, de siste 

årene som freelance.  

 

Jeg syr mye, og symaskinen har gitt meg mye glede. Det å sy gir egentlig 

to ganger glede: Først skapergleden, og deretter givergleden. Det er 

grenser for hvor mye jeg kan beholde selv av det jeg syr, så det meste av 

det jeg syr blir gitt bort til familie, slekt, venner og til ulike gode formål. 

Jeg syr til utlodninger i kirken, Heldigvis er familien glad for 

hjemmesydde gaver! Jeg er gift med Jon Tore, som er psykiatrisk 

sykepleier. Sammen har vi to barn og to barnebarn. Etter at våre to 

barnebarn kom til verden for henholdsvis 2 år og 6 måneder siden, så 

mangler det ikke på kjekke ting å sy.  

 

Ellers er jeg jurist, og har jobbet på Danielsen videregående skole i 25 år. Der underviser jeg i 

rettslære. Jeg har vært rådgiver i 20 år, men gikk inn i ledelsen ved skolen i august i fjor. Nå gleder 

jeg meg til å være en del av styret i BQL og ser frem til det neste året sammen med dere.  

 

 

 

En liten oppfordring: 

Sommeren står for døren. En tid for sol (forhåpentlig!) og sommer, og sannsynligvis også litt tid til 

å sy litt. Mange av dere er flinke til å komme med toalettmapper til Søstre for Søstre, og det drypper 

inn noen på hvert møte. Likevel vil jeg oppfordre alle til å sy minst én toalettmappe i løpet av 

sommeren. Det er ikke så mye for hver av oss, men disse mappene er et synlig bevis på at «noen der 

ute» tenker på og har omsorg for dem som har en vond livssituasjon. Den er ofte preget av sorg og 

krise, og mange frykter for sine liv. Hvordan barna må ha det er hjerteskjærende å tenke på. De 

mappene vi syr er en håndsrekning fra en søster til en annen, og jeg tror den «lille» gaven betyr mer 

enn vi tenker.  

 

Kjersti Stenhjem Lie 
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På besøk hos Laila Eli Førde  

v/ Irén A. Serigstad 

 
Denne gangen fikk jeg meg en fin biltur for å intervjue Laila. Hun 

bor så langt sør i Sund kommune som det er mulig å komme. Hun 

har hus på hjemmegården i Kleppevik. Det er riktig på landet og 

med fin sjøutsikt. Det første jeg så var en fantastisk flott hage, 

rene parkanlegget. Så det er tydelig at ikke all tiden hennes går 

med til å quilte. 

 

«Det er ikke så lett å se at det bor en quilter her», sa jeg da jeg 

kom inn. «Det ligger løpere på bordene», var svaret. Og det 

gjorde det og de var riktig fine. 

Interessen for håndarbeid var nesten medfødt for Laila. Mor, som 

nå er 94 år, hadde alltid håndarbeid på gang. Så både mor, fem 

tanter og elleve kusiner var alle like ivrige med hendene. Så alt fra Laila var ganske liten var hun 

med på å lage ting. Hun sydde sin egen toalettmappe i 10-12-årsalderen. Hun har, som de fleste av 

oss med noen år på baken, sydd masse klær. 

 

Quilting kom hun tilfeldig borti for 10-12 år siden. Hun gikk på kurs i Quiltekroken og da ble det 

ny maskin. De er nå en gjeng med elleve damer pluss Solfrid Skoge Strandtun i Solfrids Quiltestove 

som møtes i Sund kommune sitt aktivitetssenter hver annen mandag for å sy sammen. 

Laila har ingen favorit teknikk. Hun liker best å variere arbeidene. Hun liker å prøve ut nye ting. 

Hun finner ting på You Tube, og synes det er gøy med Log Cabin med linjal. Det hun syr mest av er 

løpere. Hun sier selv at det er det hun gjør. Men hun syr både toalettmapper og poser. Hun gir vekk 

mye av det hun lager. Hun er veldig glad i lilla. For tiden holder hun på med et twisterteppe i den 

fargen. Hun sier at nå må det bli ferdig. 

Av ufoer er det lite. Twisterteppet var en ufo, men nå er hun i gang igjen med det. Hun sier selv at 

hun er flink til å gjøre tingene ferdig etter hvert. Stofflager har hun i lange baner. Hun sier at hun 

må kjøpe nye stoffer når hun ser dem. De gamle blir liggende eller de blir til baksider. Jeg spør om 

hun har nye syplaner utenom twisterteppet. Jo, kanskje vil hun bli med på en julemesse, så da må 

hun sy noen juleting. Ellers skal hun sy bunad til et barnebarn. 

 

Utenom hage og quilting er det strikking og brodering Laila bruker fritiden sin på. Men hun liker 

utrolig godt å sy. Og hun syr nesten hver eneste dag, selv om 

hun har travle dager.Laila er med i styret i BQL. Hun er vant 

med organisasjonsarbeid og trives med det. Hun var helt nytt 

medlem da hun sa seg villig til å velges inn i styret. Det var en 

fin måte å bli kjent med medlemmene på. Hun synes møtene er 

greie, men det er langt å 

kjøre for å komme dit. 

Jeg hadde en veldig 

hyggelig dag sør i Sund. 

Jeg så til og med noen 

fine ugler både inne i 

stuen og ute i hagen.  

 

 

I det jeg skulle til å gå ut døren fikk jeg høre om enda en syplan. Det skal komme et teppe i den 

åpne nedgangen til underetasjen. Det var det siste jeg hørte før vi tok farvel. Så får vi se da om det 

kommer på «Vis og fortell» en gang!   
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Syhelg i Espeland fangeleir med Arna quiltelag. 
v/ Irén A. Serigstad 
 

23. og 24. mars var det syhelg for medlemmene i Arna 

quiltelag i kvinnebrakken i Espeland fangeleir. 

  

Først noen ord om Fangeleiren. Det er den eneste bevarte 

fangeleiren i Norge fra 2. verdenskrig. Den har i mange år 

blitt drevet av frivillige. Nå er den blitt godkjent som 

museum, men fortsatt drevet av frivillige. Den er åpen for 

publikum søndager. For meg er det spesielt å være der. 

Min far ble tatt av tyskerne og satt i fangenskap der like før 

jeg ble født. Siden ble han sent til Grini og derfra til 

Stutthof i Polen. Han var heldig og kom hjem med livet i behold. 

   

Kvinnebrakken er stor og lys og det var god plass til de 39 damene som var påmeldt. Alle fikk et 

bord hver med plass til symaskin og skjærematte. Vi kunne starte klokken 10, og sy utover kvelden 

så lenge vi ville. Da jeg kom kvart på 10, var det allerede mange som var i full gang med 

symaskinene. Så iveren var stor. Det var stor variasjon i det som ble sydd, alt fra tepper til glede og 

lange remser som skulle bli til kurver og vesker. Bak i lokalet henger det et veggteppe som er sydd 

på dugnad av medlemmene i Arna Quiltelag, og som er gitt i gave til leiren. 

 

Første dagen avbrøt Anne-Kari syingen med «Sjokoladequiz» der vi ble delt inn i grupper på fire. 

Det blir lett altfor intenst når vi er på slike helger. Det kan være godt med et avbrudd. Lunsjen 

begge dager var et fantastisk koldtbord der alle hadde 

med seg en rett. Te, kaffe, smør og brød sto laget for. 

Andre dagen ble vi avbrutt i syingen av en liten 

trimstund. Godt å få strukket ut og beveget oss før ny 

innsats ved symaskinen. 

Jeg hadde gjester hjemme denne helgen. Men de visste 

på forhånd at jeg skulle på syhelg, men det gjorde at 

jeg avsluttet syingen slik at jeg var hjemme klokken 

fire. Det satt langt inne å avslutte så tidlig!  

Jeg fikk vite at de fleste var til ca. klokken 20. På tross 

av tidlig avslutning fikk jeg sydd fire Lemoyne Star 

putetrekk nesten ferdig, og var vel fornøyd med det.  

 

Det er utrolig kjekt å være med på slike helger. Det gir 

inspirasjon og glede.  
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Spennende kurs med Frøydis Myhre 
v/Turid M. Uren 

 

I forbindelse med at styret hadde "kapret" Frøydis Myhre 

til å holde foredraget "Inspirasjon, Fargeglede og 

Skapertrang", hadde hun også sagt seg villig til å holde et 

kort kurs i den spennende teknikken "Tekstilmosaikk". 

Da kurset ble utlyst ble det ganske fort fulltegnet, og 

mandag 21. mai var vi 14 heldige damer som møttes på 

Skranevatnet skole for å få en kort innføring i denne nye 

teknikken. 

 

Kurset gikk ut på å lage en mosaikk-bakgrunn av masse små stoffbiter. Vi arbeidet med en 

bakgrunn som skulle være ca. A4 størrelse ferdig, men utgangspunktet var noe større, og så skulle 

vi skjære det ned, evt. sette i papp eller sy ramme. Frøydis hadde tatt med seg en del kursmodeller 

som hun hadde hengt opp, og her fikk vi se forskjellige måte å bruke mosaikken på, både som 

bakgrunn og som hele elementer.  

 

Hun hadde også tatt 

med seg "tusenvis" av 

små stoffbiter, så det 

var bare å forsyne 

seg!  

 

 

 

 

Vi startet med å stryke vlisofix på en nøytral bakgrunn, og oppå det la vi alle småbitene i ønsket 

mønster. Her var det smak og behag hvordan man ville gripe saken an. Noen valgte å lage en 

nøytral bakgrunn og applikere et motiv på toppen, mens andre hadde mer fargesterke bakgrunner og 

ander ideer.  

 

Når alle bitene var kommet på rett plass, ble det strøket fast til vlisofix'en, og over det hele ble det 

lagt et lag med tyll eller tynn organsa. Her hadde vi mange forskjellige farger å velge mellom, og 

jeg tror at alle fant noe de likte. Tyllen skulle så festes med pyntesømmer slik at alle bitene da 

skulle holde seg på plass. 
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Det ble jobbet intenst av ivrige damer i noen hektiske 

timer, og det var mange fine og spennende arbeider som 

kom frem etter hvert, og variasjonene var store!  

Frøydis var en bra og inspirerende kursholder, og gikk 

rundt og kom med gode råd og inspirerte oss til å våge det 

lille ekstra! Det var mange og spennende bakgrunner som 

ble ferdige etter hvert, men de fleste valgte å sy fast tyllen 

hjemme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt arbeid som dere ser her til venstre har jeg 

ikke hatt tid til å gjøre ferdig, men kanskje blir 

det noenlunde slik jeg har antydet.  

 

 

 

Jeg håper at de andre kursdeltagerne har vært flinkere enn jeg, og 

kanskje kommer noen på juni-møtet med et ferdig mosaikkbilde! 

Jeg håper å få mitt ferdig etter hvert, og også lage noen flere nå når 

inspirasjonen sitter i kroppen. 

 

Da kurset var ferdig fikk vi beskjed om at vi måtte forsyne oss så 

mye vi ville med alle restene som fremdeles lå rundt på bordene, for 

Frøydis skulle ikke ha noe med seg hjem!...................og hvilke 

quiltedamer er det som kan motstå en slik oppfordring, selv om man 

har mer enn nok av småbiter hjemme fra før! 

 

Gøy var det i alle fall, og alltid greit å få en innføring i en ny teknikk. Dette var midt i blinken for 

mitt vedkommende, for jeg føler meg klar for nye teknikker og utfordringer.  

 

  

Kanskje blir det 

slik! 
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Rocky Mountain Sparklers – enkel å lage, veldig anvendelig 
v/Signe Haugen 

 

Teppene nedenfor viser 2 forskjellige sammensetninger, og i BQLs fotoalbum for desember 2018 

vises 2 løpere der blokken er sammensatt på andre måter. Denne blokken har mange navn, men jeg 

har lært den som Rocky Mountain Sparklers. Den er enkel å lage, i mange forskjellige størrelser, og 

kan brukes på mange forskjellige måter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåte: 

Start med 2 like store kvadrater, én i ønsket bunnfarge, og den andre i en mønsterfarge.  

En god størrelse for en prøveblokk er 8,5 x 8,5 inch. 

 

1: Legg kvadratene på hverandre, rette mot rette. Tegn opp diagonalen og sy med ¼ in sømmonn på 

begge sider av streken. Klipp opp langs streken og stryk ut. Du har nå 2 skrådelte firkanter på ca. 8 

x 8 inch. (renskjær til 8 x 8 inch).  

 

2: Legg disse oppå hverandre, rette mot rette og med skråsømmene samme vei. Del i 4 like brede 

strimler, til denne størrelsen skal strimlene kuttes 2 inch brede. Du 

har nå 8 strimler der 2 og 2 er like, men speilvendte. Her vises den 

vanligste måten å sy sammen blokken på til venstre. Dersom flere 

slike blokker sys sammen, får du mønsteret på gardinen som er 

avbildet øverst.  Men dersom 

du ikke syr alle blokkene 

sammen midt på, og bytter om 

på plasseringen, kan du få 

mønsteret som er vist 

nedenfor til høyre. 

 
 

 

 

 

For å lage det blå/gule teppet oppe til venstre, må skjæringen gjøres litt annerledes; de to skrådelte 

firkantene fra trinn 1 legges oppå hverandre vrange mot rette. Da vil alle strimlene være skrådd 

samme vei, og de sys sammen til halve blokker; her er det brukt mange forskjellige mønsterfarger, 

og strimlene er blandet fritt. MEN, disse halve blokkene blir ikke helt kvadratisk, og derfor er det 

satt på en hel strimmel i passe bredde (så blokken blir kvadratisk) ved den høyeste søylen.  

4 slike utvidete halvblokker er så satt sammen til en stor, firkantet blokk. 
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Standardblokken vil alltid bli bredere 

enn den er høy, dette må man alltid ta 

med i beregningen. Tabellen nedenfor 

viser størrelser på startkvadrater, 

firkanter etter trinn 1, strimlebredde ved 

kutting og ferdig størrelse på blokken. 

Alt i tommer (inch). Alle sømmonn er ¼ 

inch. 

 

 

 

Startfirkanter Skrådelte firk. Strimmelbredde Ferdig størrelse 

7 x 7 6,5 x 6,5 1 5/8 6 x 9 

7,5 x 7,5 7 x 7 1 3/4 6,5 x 10 

8 x 8 7,5 x 7,5 1 7/8 7 x 11 

8,5 x 8,5 8 x 8 2 7,5 x 12 

9 x 9 8,5 x 8,5 2 1/8 8 x 13 

10 x 10 9,5 x 9,5 2 3/8 9 x 15 

 
 

Som du kanskje ser, er her et visst system:  

For hver halve tomme du øker (eller minker) startstørrelsen, 

øker/minker bredden på strimlene med 1/8 inch, og ferdig 

blokk øker/minker ½ inch i høyden og 1 inch i bredden.  

 

 

Til venstre ser du blokken brukt i en medaljong- quilt. 

Lange rekker med blokker egner seg godt til border, som du 

ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteplan Høsten 2019 

Tirsdag 10.september Butikkenes dag 

Helgen 5. og 6.oktober Kurs med Hanne Asbey, mer info senere 

Tirsdag 9.oktober Foredrag med Hanne Asbey 

Tirsdag 12.november Besøk fra Krisesenteret og Haukeland, som 

videreformidler veldedigheten vår til mottakerne 

Tirsdag 10.desember Julemøte med lotteri og bespisning 
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På årsmøte i NQF - for første gong  
v/Anne Ingrid Alme 

 

Etter syhelg på Voss i 2018, vart eg inspirert til å reise på fleire Quiltearrangement med overnatting. 

Difor var eg raskt ute med  påmelding til årsmøte i haust, og håpa at det skulle ordne seg med fri på 

jobb. 

Til Sundvolden kom eg svært tidleg fredag morgon, med nattog frå Bergen og vidare med buss. Det 

var fleire quiltedamer frå Bergen der, og dei inkluderte meg i miljøet. Både fredag og laurdag skulle 

eg på kurs, og innimellom skulle det vera mat, foredrag, registrering, sjå på utstillingar og gå i 

butikkar. Eg hadde eit par ting på handlelista som eg fekk haka av, og så kom det faktisk 2-3 ting til 

på lista som eg ikkje visste på førehand at eg kom til å trenge. Med så mykje fint å sjå på i 

butikkane, vart vandringa mellom butikkane nesten som ei flott kunstutstilling.  

Utanom kursa var det det særleg foredraget til Pat Archibald "80 Quilts Around the World" som eg 

vart bergtatt av. Dei to damene som driv Maurtua imponerte meg med alt det dei får ut av brukte 

skjorter og andre bomullstekstiler. 

Mange flotte tepper på utstillinga – fantastiske arbeid for einkvar smak. Og ikkje minst å treffa så 

mange damer som syr og inspirerer kvarandre i quiltelag rundt om i landet. Det var ei fantastisk 

helg – og eg kjenner meg heldig som hadde mulighet til å delta.  

 

 

 

Papirsøm (foundation paper piecing) v/Nina Strandplass 
v/Anne Ingrid Alme 

 

9 deltakarar benka seg ved kvar sitt bord, alle med eigne 

eller lånt symaskin. 

Alle fekk utdelt kvar sitt kompendium med forklaring pluss 

ulike mønstre til papirsøm. Dei enklaste mønstra fekk me på 

eit spesielt tynt papir som egna seg til å sy på med maskin. 

Nina hadde med seg ein restekasse med tøy som me kunne 

plukka frå dersom me hadde lyst til det. 

 

Først fekk me ein liten introduksjon om papirsøm før Nina 

viste oss i praksis korleis me skulle starte med å feste tøyet 

for deretter å sy.  

Når me syr, så syr me på strekane på papiret, medan retta på 

tøyet ligg ned mot maskina. Tøybitane må heile tida vere 

store nok og posisjonerast slik at dei dekker neste rute. 

Mønsteret er delt inn i blokker som har ein bokstav. Alle 

blokkene har felt som er merka med tal. Nina viste oss nokre lure tips for å sikre oss at me heile tida 

skulle ha nok stoff på rettsida, og samtidig ikkje sløse for mykje med stoffet. 

 

På denne måten kan me sy både små og store mønstre etter samme prinsipp. Me kan f.eks sy spissar 

med stor nøyaktighet. Å sy på papir kan kombinerast med å sy utan papir, her er mange muligheter. 

 

Dette kjem eg no til å jobbe vidare med seinare. 
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Collage miksa media rose v/ Nina Lise Moen 
v/Anne Ingrid Alme 

 

På førehand hadde me fått liste over kva me skulle ta med oss –

ca A5 store stoffbitar i éin farge, men i ulike valøra. 

Bakgrunnsstoff, knappenåler og saks stod også på lista. 

Obligatorisk materialepakke vart bestilt på førehand og utdelt på 

kursdagen 

Medan kurset dagen før hadde vore streng teknikk med beine 

saumar og nøyaktighet, var dette nesten rake motsetningen. Her 

var det også reglar for korleis me skulle klippe, men alt var på 

frihand og ingenting syast før me kom heim.  

Me starta med å trene på å klippe bua strimler i papir. Eg trur 

mine buar var mellom 5 og 15 cm lange – dei lengste stykka med svakast bue. 

Dei oppklipte bua stoffbitane skulle leggjast i eit bestemt 

mønster, og når me hadde dekka ein del av 

bakgrunnststoffet, kunne me ta fram materialepakken som 

bestod av bitar i ulike materiale, tekstur, fargar og uttrykk 

– om ein kan sei det slik. Etter at me hadde lagt på 

dekortrådar, måtte me velja farge på tyll-stoffet, som 

skulle dekke heile arbeidet. Alle måtte prøve ulike fargar 

på tyllen, og det var interessant å sjå korleis fargar 

påvirkar kvarandre.  

Heilt tilslutt festa me tyllen med knappenåler. Quiltinga 

med horisontale saumar i ulike fargar må me gjera heime. 

Me fekk god veiledning i korleis dette kan gjerast for å få 

eit godt resultat. 

Nina Lise Moen var svært behageleg som kursleiar, 

forklarte godt og veileda alle individuelt.  

 

 

Fellesprosjektet 
Vi fortsetter på fellesprosjektet over sommeren og at medlemmene 

gjerne må ta med seg stoffbiter på septembermøtet? Størrelse 5X5 inch, 

i lyse og «gammeldagse» farger. 
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Vinnerquiltene fra Norsk Quilteforbund sin konkurranse 2019. 
v/Turid M. Uren 

  
Hvert år, i forkant av NQF sitt årsmøte er medlemmene invitert til å delta i en konkurranse, 

Utlysingen, der tema og retningslinjer annonseres, kommer like etter forrige årets årsmøte, slik at 

det er god tid for de som vil delta med et arbeid. 

Temaet for konkurransen 2019 var "Trekant", og det var tre klasser man kunne være med på: 

Tradisjonell, Åpen og Åpen/tradisjonell gruppe. Vinnerne kom fra de to gruppene "Tradisjonell" og 

"Åpen", antagelig ikke nok påmeldte i den tredje gruppen. 

 

Tradisjonell klasse: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. plass: "T for 

Trekant" 

93 x 135 cm 

Anne Marie Duffy 

2. plass: "Frem fra glemselen, 

Lises stigende 

trekantstjerner" 

125 x 125 cm 

Anne-Lise Ekman 

Fikk også prisen Beste 

håndverk! 

 

3. plass: "Trekanter i 

sirkler" 

83 x 83 cm 

Jeannette Aker 

https://www.nqf.no/wp-content/uploads/2019/03/1-plass-trad.jpeg
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Åpen klasse: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. plass: "Kaskader av 

trekanter" 

78 x 78 cm 

Siri E. Wågen Teilmann 

2. plass: "Trekant" 

96 x 99 cm 

Kristi Hovland 

3. plass: "Tetraeder" 

118 x 102 cm 

Kjersti Thoen 

Alle vinnerne i Åpen klasse hadde 

tredimensjonale effekter i flaten, ganske 

spennende alle sammen! 
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