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Lappenytt 

Margun Vatshelle sitt fantastiske teppe, La Passion 
med 17.200 sekskanter. Les mer om dette på side 8. 



Lappenytt nr. 219/2019 ✄ Side 2 

Referat fra aprilmøtet.  

Leder 

Denne høsten ser ut til å stå i 

redesignets tegn. Symesterskapet 

på TV, redesignbilder på 

Facebook, og ikke minst 

dongeriutfordringen i BQL. 

 På septembermøtet fikk vi 

oppleve en flott utstilling av 

omskapt dongeri. Vi i styret er 

veldig glad for at så mange tok 

utfordringen. Vi er også 

imponert over hvor mye 

forskjellig som kan lages av 

dongeri, og hvor forskjellig 

uttrykket kan bli med et ganske 

likt utgangspunkt. Selv ble jeg så 

inspirert at jeg gikk rett hjem og 

fortsatte å pusle sammen 

dongeribitene som var igjen etter 

at fem puter til utemøblene var 

ferdig. Men det er rart med det. 

Plutselig så dukket det opp en 

«ny» utslitt bukse. Det blir vel 

som med resten av restekassen; 

den blir liksom ikke mindre selv 

om jeg syr av rester stadig vekk.  

Nå lurer jeg på om det i det hele 

tatt er noe form for tekstiler som 

kan kastes med god 

samvittighet? Når gamle 

soveposer blir til dynejakker, og 

gardiner til skjørt, må vel vi 

quiltere kunne bruke det meste i 

lappeteknikk? Utfordringen for 

de fleste av oss er vel 

lagringsplass. Det meste er 

«kjekt å ha», og samtidig må i 

alle fall jeg sette grensen et sted. 

Da er det godt at det finnes 

bruktbutikker, loppemarked og 

Fretex. Fretex tar nå imot alle 

typer brukte tekstiler, også 

ødelagte ting. Så det er bare å 

lukke øynene, og levere fra seg.  

God sy-høst alle sammen. Vi ser 

gjerne mer redesign på møtene 

fremover. (Og neste vår kommer 

Maurtua ……) 
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Krisesenteret og 
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Referat fra september-møtet 
v/Turid M. Uren 

 

Bra fremmøte av 49 damer! 

Tradisjonen tro var dette møtet "butikkenes dag". Tre butikker var til stede: Solfrids 

Quiltestove/Sotra, Quiltestæsj/Helleveien og Quiltebutikken /Arna. De hadde satt opp sine 

salgsboder ute i den store gangen, og de hadde med seg mye fint og kundene var mange og ivrige! 

På sommermøtet ble det gitt en "dongeri-utfordring" til første septembermøtet, og det var mange 

som hadde tatt med seg arbeider i dongeri. (se eget innlegg om dette). 

 

Signe hadde en del informasjon om kursene med Hanne Asbey og oppfordret de fremmøtte å melde 

seg på. Hanne bor i Skottland men er norsk, og undervisningen vil bli på norsk. 

Det var innlevering av tepper til Barneklinikken, og det ble levert inn nesten 30 tepper! Signe 

minnet om at det er masse stoffer på lageret vårt i Kulturhuset, og hun kan stille opp etter avtale for 

å levere ut stoffer. Stoffer er det nok av, og vi har nylig kjøpt stoffer fra et dødsbo. Det blir kilo-salg 

av stoffer på november-møtet!! Masse lekre stoffer. Anne Kari Reutz har også fått en del stoffer fra 

en dame som hadde sluttet å sy. Vi har bra med penger til å quilte tepper hos Anne og til å fylle i 

toalettmapper. 

 

Anne Kari informerte også om at det er mangel på kuvøsetepper. Mål og info om disse teppene 

finner du i Lappenytt og på nettsiden.  

 

Toril fra Quiltestæsj hadde en grei orientering om høstens kurser og quiltekaféer, og viste frem et 

par tepper i nye og spennende "mannefarger". Hun har nå fått ny nettbutikk, og der ligger også all 

info om kursene. 

Anne Kari fra Quiltebutikken presenterte høstens prosjekter som er kurs på småting, små punger 

etc. Det vil også være "åpne kurs" uten påmelding der man kan få hjelp med diverse man lurer på. 

Det vil bli kurshelg på Voss 7-9. februar 2020! 

Så var det vis og fortell, der vi første tok for oss alle teppene til barneklinikken, og så alle de andre. 

Masse fint ble vist frem. Bildene kan du se på album-siden vår på nettet. 
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NB! Quiltestallen er flyttet i nye 

lokaler på Hylkje!  
 

Quiltecafe hos Quiltestæsj  

v/ Astri Ese Hole 

 

Jeg har vært på sycafe hos Quiltestæsj i Helleveien flere mandager. Første gang var det møtt frem 7 

stykker, men etter hvert er det blitt flere. Praten gikk greit rundt bordet. Alle sydde håndsøm og det 

var nok det greieste, Torill, innehaveren, hadde bakt deilig kake og boller og vi fikk servert kaffe og 

te.  

Butikken er lys og trivelig og etter hvert er det kommet frem mange modeller som gir inspirasjon til 

å sy mer.  

Toril viser både nye mønstre fra Bente Malm og AnnaKa 

og nye stoff. Hun hadde også rukket å sy noen modeller fra 

disse mønstrene.  

 

Toril har lekre stoff i lyse og duse fargetoner, men også 

noen litt skarpere farger. Det er vel verdt å ta turen til 

Quiltestæsj, enten bare for å se på utvalget eller sitte ned 

og sy en formiddag eller kveldsstund. Sycafe blir annonsert 

på hjemmesiden eller på Facebook og foreløpig er det 

annenhver mandag formiddag og tirsdag kveld. 

 

Hylkjeflaten 40, 5109 Hylkje 
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Dongeri-utfordringen  
v/Turid M. Uren  

 

På sommeravslutningen ble det gitt en utfordring til medlemmene om å levere inn noe sydd av 

dongeri, på septembermøtet. Anne Marie Bottolfsen hadde masse billig dongeri i bruktbutikken Vel 

Bevart, der hun jobber! 

Veldig mange hadde tent på ideen, og det var 39 forskjellige ting som ble innlevert og som var med 

i en uhøytidelig avstemning. Veldig gøy at så mange deltok.  

Vinneren ble Anne Kari Reutz med sitt fikse dongeri-forklé. 

Anne Marie Bottolfsen ville gjerne låne modellene til en liten utstilling i Vel Bevart butikken 
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Julekrans (evt. juleduk)  
v/Turid M. Uren 

 

Ferdigmål ca. 38 x 38 inch (95 x 95 cm) 

Størrelsen kan evt. justeres ved å bruke 

smalere/bredere ytre ramme. 

Blokk ferdigmål 8 x 8 inch (20 x 20 cm) 

Kransen består av totalt 9 blokker: 

4 blokk A, 4 blokk B og en midtrute. 

Sømrom ¼ inch (0,75 cm) 

Stoffmengde: 

Røde og grønne, lyse og gule rester, da blir det en 

fin og spennende krans. 

50 cm rødt til ytre ramme 

110 x 110 cm vatt og bakstykke  

 

 

 

 

Blokk A 

Til stjerneblokken trenger du: 

2 lyse, 2 grønne og 2 røde kvadrater  

2,5 x 2,5 inch (6,5 x 6,5 cm) inkl. sømrom 

Trekantrutene syr du etter din egen metode, bare du ender 

opp med riktig størrelse! Jeg foretrekker å sy med Tryll med 

Trekanter! 

6 stk. grønn/rød, 2,5 x 2,5 (6,5 x 6,5 cm) inch inkl. sømrom  

2 stk. lys/rød 2,5 x 2,5 (6,5 x 6,5 cm) inch inkl. sømrom  

2 stk. 4-delte midtruter: 

3 røde og 1 gult kvadrat 1,5 x 1,5 (4 x 4 cm) inch inkl. 

sømrom 

Legg de ferdige delene utover i henhold til tegningen. Sy 

sammen i rader, og radene sammen til en blokk. Blokken skal 

måle 8,5 x 8,5 inch (21,5 x 21,5 cm) inkl. sømrom. 

 

 

Blokk B  

Til hjørneblokken (ligner på log cabin), men med flere 

kvadrater for mer fargespill! 

Kvadratene har klippemål som forklart for kvadratene i 

stjerneblokken, 6 grønne og 1 lyst. 

Rektanglene har klippemål 

A: 2,5 x 4,5 inch (6,5 x 11,5 cm) 

B: 2,5 x 6,5 inch (6,5 x 16,5 cm) 

C: 2,5 x 8,5 inch (6,5 x 21,5 cm)  

 

Legg kvadratene og rektanglene utover som vist på tegningen 

og sy sammen. Blokken skal måle 8,5 x 8,5 inch (21,5 x 21,5 

cm) inkl. sømrom. 

B 

A 

C 
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Blokk C 

 

 

 

Midtrute 

1 lyst kvadrat 8,5 x 8,5 inch (21,5 x 21,5 cm) inkl. sømrom 

Hurtighjørner: 

4 stk. grønne kvadrater 2,5 x 2,5 inch (6,5 x 6,5 cm) inkl. 

sømrom, og sys i hvert hjørne av det lyse kvadratet. 

 

 

 

 

 

 

 

Montering 

De ferdige blokkene legges utover som vist på tegningen og sys sammen til et midtfelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ferdige toppen legges på vatt og bakstykke og 

quiltes som man ønsker det. Avsluttes med grønn 

lukkekant.  

 

Håper å se mange julekranser på desember-møtet.  

Min skal være ferdig! 

 

 

 

  

Rammer rundt midtfeltet: 

Lys ramme klippemål 2,5 inch (6,5 cm) bredde 

Grønn ramme Klippemål 1,5 inch (4 cm) bredde 

Rød ramme klippemål 4,5 inch (11,5 cm) bredde 

 

Vær nøye med å ta mål tvers over midten (begge 

veier når du skal skjære lengden på rammesidene. 

Monteres på to og to motstående sider. Samme 

operasjon for hver ramme. 
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LA PASSION  -utstillingen 
v/ Margun Vatshelle 

 

Første helga i mai var jeg i Karlsruhe på Nädelwelt, den store handarbeidsmessen i Tyskland.  

 

Da jeg startet å sy La Passion var målet at quilten skulle være ferdig og delta på denne utstillingen, 

og det klarte jeg. Det var helt fantastisk å delta på egen utstilling for La Passion, og et syn for øyet 

når en så fra den ene til den andre, nydelige fargekombinasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Passion er en quilt som består av 17.200 sekskanter, der hver sekskant er ½ inch.  

 

Grit Kovacs er designeren. Hun startet denne quilten i 2012 og blogget underveis. Hun oppfordret 

andre til å sy sammen med henne og delte mønsteret gratis med alle.  Mange begynte å sy. Det ble 

opprettet en FB-gruppe, "Hexagonquilt La Passion", som nå har rundt 1600 medlemmer. Vi vet at 

ca. 200 har startet å sy. Målet har hele tiden vært utstilling i 2019.  

 

Jeg startet på min quilt i august 2015.  Jeg har i denne tiden vært på 3 treff forskjellige steder i 

Tyskland, der vi hadde samling og viste våre egne La Passion og fulgte framgangen til hverandre. 

Vi hadde også et treff i Ulsteinvik i mai 2018, i vakker natur på Flø feriesenter. Været viste seg fra 

sin aller beste side. I tillegg feiret vi 17. mai sammen, noe som var en spesiell opplevelse for de 

tyske gjestene. Disse treffene har holdt motet oppe og fått oss til å stå på! 

 

Grit hadde fått tildelt stor plass på messen, plass til 50 quilter. Hun var veldig spent på hvordan 

dette ville gå. Hun har planlagt og jobbet veldig hard for dette, og ble ikke skuffet. Det var 32 

quilter med på utstillingen, (2 hadde med seg 2 quilter). De fleste quilterne var fra Tyskland, men 

USA, Sør-Afrika og flere land i Europa var med. Turid Bakken og jeg var de to bidragene fra 

Norge. Det var et overveldende syn å se alle disse store quiltene samlet i en utstilling. Ingen var 

like, noen var sydd med ¼" hexagons, fargene varierte, det hele var bare vakkert! 

 

I utstillingen hadde vi et stort bord der vi 

samlet oss, snakket, drakk kaffe og koste oss. 

De som holdt på med La Passion og ikke var 

ferdige, hadde den med og sydde på den, på 

den måten kunne publikum se, lære og forstå 

hvilket arbeid som ligger bak hver quilt. 

Kanskje noen ble inspirert til å starte etter at 

de hadde sett alle de fine quiltene.  
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Grit var tilstede i utstillingen 2 ganger hver dag. Da guidet hun publikum gjennom hele utstillingen, 

hver og en ble nevnt. Var vi der fortalte vi om vår egen quilt. Da hun kom til fellesområdet vårt ble 

alle påbegynte quilt også vist fram.  

Her var Julie Kvamme fra Asker. Hennes La Passion er i rødt. 

Hun ble inspirert etter å ha sett Turids og min quilt på 

Vestlandstreffet i Bergen i 2016. 

 

Grit var og så heldig at La Passion ble brukt som motiv på årets 

pins for Nädelwelt. Det viser at denne utstillingen var noe 

spesielt som ble lagt merke. Jeg er glad for all positiv omtale 

Grit har fått for dette prosjektet, det er egentlig helt unikt at en 

designer deler gratis med andre. Tror ikke hun heller var klar 

over hvor stort dette kom til å bli tilslutt. Vi har alle hatt veldig 

mye glede sammen disse årene.  

 

Vi er nå i et vakum….skulle vel hatt et nytt prosjekt å begynne på!!!  

(har skrevet i Lappenytt nr.203, 208, 213 og 215 hvis noen vil gå tilbake og se fra tidligere treff) 

 

 

 

 

Quilt-in-public-day 15.6.2019 

v/ Maria Lie-Matthiesen   

 

Lørdagen kom med et flott og varmt sommervær og det var en alltid opplagt Anne Marie Bottolfsen 

som tok imot oss i bruktbutikken «Vel Bevart». Vi var til sammen 7 damer fra quiltelaget som 

dukket opp. Barnebarnet til Anne Marie kom også og hun sydde trekanter sammen med noen 

drevne damer.  

Det kom en del innom butikken, men det var ikke så mange som tok kontakt med oss det var helst 

de damene som jobbet der den dagen. Vi som var der, hadde en hyggelig dag og det ble produsert 

en del både på symaskin og håndsøm. 

et var en hyggelig dag og det frister til gjentakelse for min del. 

Takk til Anne Marie som tok dette initiativet og inviterte oss til å være med. 

Når dette leses, er det allerede høst og jeg ønsker dere alle en fin quiltehøst. 
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Et nett til enhver anledning? 
v/ Anne Helen Jacobsen 

 

Produksjon av bomullsstoffer er ikke så veldig bærekraftig miljømessig. Derfor liker jeg å 

gjenbruke når jeg kan. En av idaeene som har lagt på vent en stund, er å gjøre om kjedelige 

reklame-nett laget av bomull om til noe jeg kan bruke. Og som dere så på medlemsmøtet, så kan det 

lett ta av hvis man først begynner. Denne type «redesign» er både fort og moro. ☺ Det er ikke så 

mye som skal til; et fint stoff (for eksempel et motivstoff), en enslig blokk, eller prøvelappen fra et 

kurs. Man kan også boltre seg i farger og stoffer fra stofflageret, og lage nett som passer til 

forskjellige antrekk eller bruksområder. Jeg har for eksempel laget nett som passer til en gave, og 

brukt nettet i stedet for en gavepose.  

  

Sånn gjør jeg det: Mål hvor stor stoffet/blokken må være for å dekke over reklamen. Finn så et stoff 

eller en blokk som passer i fargen til nettet. (Jeg synes det er spesielt gøy å finne noe som passer i 

forhold til reklamer som er plassert på «rare» måter på nettene). Hvis blokken eller motivet er litt 

for lite, kan du sy på en kant rundt. Jeg har strøket vlisofix på baksiden av de fleste 

stoffene/blokkene jeg har brukt, men det går også fint uten hvis du nåler godt. Når jeg har brukt 

vlisofix, har jeg sydd stoffet/blokken fast med applikasjonssting på maskin. Ellers har jeg brettet inn 

ytterkantene, og sydd fast med rettsøm eller en passende dekorsøm. Da har jeg gjerne spandert en 

«quiltesøm» inne i blokken også for at det skal bli mer holdbart. 

 

Håper andre får lyst til å prøve seg på denne type «redesign light», og at vi får se noe fine nett på 

medlemsmøtene fremover ☺ 
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QUILT CAMP NORWAY 2019 

v/Marit Mulelid 

 

22.-25. august arrangerte Kathrines Quiltestue i Oslo stor samling på Clarion Hotel Oslo Airport 

på Gardermoen. Det var ca 600 påmelde, og resepsjonen på hotellet summa av ivrige damer og stor 

forventning då eg kom dit torsdag ettermiddag.  

Offisiell velkomst var fredag kveld, og då var dei aller fleste kursleiarane der og presenterte seg 

sjølv og kursa sine. Kursleiarane kom frå Norge, Australia og USA - det er imponerande å få til å 

samle så mange ettertrakta kurshaldarar på ein gong. Kursa var varierte. Det var stappefigurar, 

teppe, kreativ handsaum og applikasjon. Toalettvesker, bag'ar, ryggsekkar og store og små vesker. 

Sjølv gjekk eg på kurs v/ "Sew kind of wonderful", der vi brukte linjalen Quick Curve Ruler til å 

lage ei blokk med bua linjer som ser ut som ein blomst. Den var bygd opp av mange små delar, så 

ein kan godt bruke restar. Men obs - pass på saumrommet - den første blokka mi vart litt ujamn der. 

Det går betre i fred og ro på eige syrom, men no har eg i alle fall lært teknikken.  

Det var fleire frå BQL som var med på heile eller delar av campen. Deltakarane kom frå heile 

Norges land, men også frå Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Polen m fl. Hotellet har mange 

og luftige kursrom, god mat med buffet til alle måltid og også god plass til butikkar og utstilling. 

Alt i alt eit kjekt og inspirerande arrangement! 
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Hva med litt orden på syrommet? 

v/Signe Haugen 

 

Enten du har et eget syrom eller ikke, kan det være greit med en lettvint og oversiktlig måte å 

oppbevare stoffene dine på. Jeg er sterk tilhenger av å ha hjul på ting, og her kommer oppskriften 

på hvordan jeg har laget et greit system. Det kan være nødvendig med en handyman i huset, men du 

klarer det sikkert selv også. 

• Ta en tur i matbutikken din, og be om å få noen tomme blå soppkasser. Disse blir kastet, så 

butikken din har neppe noe imot å gi deg noen. Personalet må kanskje samle opp til deg 

over litt tid, etter hvert som de tømmer kassene. Kassene kan stables oppå hverandre så høyt 

du har plass til. 

• Kassene måler ca 30 x 40 cm, så du trenger en treplate på ca 31 x 41cm. Hobbyplater fra 

Biltema eller nærmeste trevarebutikk er fine til dette.  

• 4 biter trelist festes rundt kantene på platen, slik at kassene blir stående når du flytter på 

stabelen. Både spiker og skruer kan brukes, ta det du har. 

• 4 små hjul skrus fast på undersiden, disse kan kjøpes hos Clas Ohlsson eller Biltema. Det er 

best med den typen som kan svinge. 

• Sett stabelen din med soppkasser oppå understellet, og skyv det for eksempel under et bord. 

Da tar det liten plass og du kan lett trille kassene frem når du trenger dem. Lag deg et godt 

system når du rydder stoffene ned i kassene, så er det lett å finne det du trenger. 

Merkelapper på utsiden av kassene kan også være en god ide… 

• Mitt syrom inneholder for tiden 25 slike soppkasser, fordelt på diverse stabler og hyller. 
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Fra Norsk Quilteforbunds årsmøte 2019  

 

Jeg har vært på kurs! 

v/Signe Haugen 

Jeg går ikke så ofte på kurs, men på årsmøtet i NQF på 

Sundvolden, i år, gjorde jeg to unntak.  

 

Maskinquilting med linjaler, en innføring v/Merete Ellingsen 

Jeg hadde tidligere kjøpt noen quiltelinjaler, men fikk det ikke 

helt til, så nå ville jeg lære det ordentlig. Merete Ellingsen som 

selger disse linjalene, hadde laget en kortversjon av kurset sitt, 

og vi fikk lære om planlegging og teknisk utførelse av denne 

quiltingen. Som med alle quilteteknikker, ser man fort at her 

må man leke seg, prøve ideer, og øve, øve, øve. Jeg kommer nok 

ikke til å bli totalhekta, men jeg kan tenke meg å lage 

kombinasjoner av vanlig frihåndsquilting og denne nye teknikken. 

Vi lærte nok til å sy prøvelappen som vises på bildet, og fikk ta 

bilder av mange eksempler på fine mønster. 

 

The lights and shadows of nature v/Pat Archibald 

På søndag formiddag startet mitt andre kurs. Patricia Archibald, en 

bedårende skotsk dame, lærte oss om å skape skyggevirkninger i et 

bilde med hjelp av blekk, tyll og frihåndsquilting. Selv om jeg har 

prøvd lignende teknikker selv, lærte jeg endel smarte triks, det er 

alltid det viktigste for meg når jeg går på kurs. Teknikkene hennes 

ga meg absolutt noen nye ideer. 

 

 

Kurs med Brigitte Heitland  

v/Astri Ese Hole 

 

I forbindelse med årsmøtehelgen til NQF avholdes 

en mengde kurs med mange gode og ikke minst 

kjente kursholdere. 

  

I år hadde forbundet fått tak i både Pat Archibald 

som vi kjenner fra Vestlandstreffet i Bergen for 

noen år siden. I tillegg var Brigitte Heitland fra 

Tyskland også en av kursholderne. Jeg hadde lyst å 

gå på hennes kurs, men det var bare maskinsøm og 

jeg ville ikke dra på 

min symaskin på flyet til Oslo. Men så fikk jeg tilbud om å låne en 

symaskin og da var jeg ikke sen om å melde meg på kurset hennes 

lørdag,  

 

Kurset het Delight, og fra kursoversikten så dette ut som spekelasjer 

satt i system.  

Da vi fikk material listen, ble jeg litt forvirret, for her var kun 

nummer på stoffene som var produsert av henne, men ingen farger. 

Lurte litt på om noen i Norge hadde disse stoffene og jeg fant til slutt 

ut at Lappemor på Tynset hadde en del av disse stoffene.  
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Brigitte er en behagelig kursholder og vi fikk en god introduksjon først. Heldigvis snakket hun godt 

engelsk. Etter hvert skulle vi skjære rektangler og ut fra disse bruke en spesiell linjal og lage 

trekanter. Her måtte vi holde tungen bent i munnen og tenke retninger. Etter hvert kom vi inn i 

systemet og dette ble kjempegøy etter hvert som vi fikk satt sammen trekantene. Kurset varte 5 

timer, så det var ikke så mye vi fikk gjort, men vi lærte prinsippene og da var det bare å fortsette 

hjemme. 

 

 

Foredrag på årsmøtehelgen til NQF 2019  

v/Astri Ese Hole 

 

Fredag kveld var det foredrag med Pat Archibald.  

På grunn av flyforsinkelse kom hun i gang veldig sent på kvelden, 

men hun var engasjert og holdt oss våkne i godt over en time. Hun 

fortalte om sine reiser rundt om i verden og hvordan hun ble 

inspirert til sine arbeider. Her var tur til Kilimanjaro, med grønne 

skoger i begynnelsen og goldt 

terreng etter hvert som de kom 

høyere opp. Så var det en tur til 

fargerike India og her viste hun 

mange tepper etter inspirasjon 

fra denne regionen. Tilslutt viste 

hun bilder fra tur til Israel og 

Jordan hvor de hadde vært i 

Petra, et kjent turiststed i Jordan. 

 

Lørdag var det foredrag med de to damene fra Maurtua Tekstil.  

Her fikk vi vite at de gikk på loppemarkeder og kjøpte skjorter og andre 

gamle tekstiler. De fikk tekstiler fra gode venner og naboer. Så startet 

prosessen med å kutte stoffene til passe størrelse og sette sammen 

farger. Utrolig hva det kan bli av gamle tekstiler. Turid Uren har laget 

"Dobbel Glede" (som vi hadde på forsiden i forrige nummer av 

Lappenytt) av 2 stoffpakker fra Maurtua + egne rester. 

Vi kan glede oss til foredrag med disse damene i mars neste år! 

 

 

Søndag morgen hadde Julie Kvamme foredraget sitt; «Gull av gråstein». 

Dette foredraget holdt hun også på Vestlandstreffet som vi arrangerte i Bergen. Jeg fikk ikke med 

meg dette da, og var spent på hvordan vi kan utnytte restene våre best mulig.  

 

 

Julie holdt et inspirerende 

foredrag og viste en masse 

bilder av tepper hun har 

laget. I tillegg hadde hun en 

mengde tepper med så vi 

kunne kjenne på teppene. 

Gjett om jeg ble inspirert av 

dette? Her var det utrolig 

mange muligheter med alle 

restene vi har samlet.  
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Juletre i september!  
v/Anne-Ingrid Alme 

 

«Vi skal sy juletre, ta med deg gamle, grønne julestoff», sa Anne Marie Bottolfsen på telefonen ein 

kveld. «Juletre i september? Ja, kvifor ikkje – då blir det kanskje ferdig før jul!» 

 

Me var 5 damer med symaskiner og grøne stoff i veksa som møttest i kjellarrommet i blokka der 

Anne Marie bur. Der var fleire grøne og lyse stoff, modell å sy etter og trekantmaler. Me skar 

remser frå med ulikt mønster, litt frå eige lager og litt frå dei andre sine lager. Kaffi/te og litt å bite i 

høyrde med, og praten gjekk medan trekantar og firkantar vart til blokker med juletre. Nokre ville 

sy løparar, andre tepper, veggoppheng eller kuvertbrikkar. Resultatet blir nok vist fram på eit 

quiltemøte – forhåpentlegvis før jul. Me må nok rekna med litt heimelekse også skal me blir ferdige 

med alle idéane som poppa opp. Takk til Anne Marie som tok initiativet! – og til Anne Helen, Eva 

og Reidun som deltok i fellesskapet! 
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