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Lappenytt 

Log Cabin av julestoffer, sydd av Mette Lise Vikne. 
Blokkene er sydd etter log cabin linjalen til Marti Michell.  

Teppet måler 1,30 x 2 m. 



Lappenytt nr. 220/2019 ✄ Side 2 

Referat fra aprilmøtet.  

Leder 

 

Nå er julen snart her og året er på 

hell. Vi har hatt et bra arbeidsår i 

BQL med flere bra kurs og besøk 

av flinke quiltedamer. Dessuten 

har vi fått flere nye medlemmer, 

noe som gleder oss veldig.  

 

Aktiviteten i veldedighets- 

prosjektene våre har vært bra, og 

jeg håper den fortsetter med 

uforminsket kraft i det nye året. 

Jeg personlig har blitt inspirert til 

å yte litt ekstra, både av 

overleveringen på HUS, som 

alltid er en stor opplevelse, og av 

besøket fra Krisesenteret på siste 

møte. Det er godt å vite at det vi 

gjør, blir satt så stor pris på. 

  

Til slutt vil jeg gjerne ønske dere 

alle en god jul og et godt nytt år, 

og vel møtt på nyåret til mange 

hyggelige møter. 

Signe H. 
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Frist for innlevering 

av stoff til 

Lappenytt  
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Symøte med kilosalg 

av stoffer 
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Referat fra oktobermøtet  
v/ Kjersti Stenhjem Lie 

 

Signe ønsket velkommen og ledet møtet denne oktoberkvelden. Vi begynte med et ekstraordinært 

årsmøte, fordi ett av styremedlemmene trakk seg og ble erstattet av et nytt. I Brønnøysund-

registrene må alt være riktig, og undertegnede er nå valgt inn på skikkelig vis. 

  

Mange hadde funnet veien til kulturhuset på Nesttun denne kvelden. Vi hadde celebert besøk: 

Hanne Asbey (norsk quilter bosatt i Scotland) holdt foredrag om sitt quilteliv. Hanne har vunnet 

flere konkurranser og fått flere priser. Vi som var på kurs med henne om lørdagen gledet oss nok 

ekstra til dette foredraget, og vi ble ikke skuffet. Hanne hadde et inspirerende foredrag med mange 

flotte bilder, og en del quilter vi kunne se «live». Frihåndsquilting får en ny dimensjon etter dette! 

En ting var de fantastiske quiltene, men når Hanne quilter dem selv på sin vanlige symaskin 

hjemme er det god grunn til å bli ekstra imponert. Selve foredraget måtte holdes i lokalet i etasjen 

over, for kulturhuset hadde glemt å gi beskjed om at prosjektoren var på reparasjon... (!). I 

minuttene før møtet begynte var det en noe hektisk aktivitet for å finne alternativt lokale til 

foredraget. Heldigvis var det høstferie og de som ellers skulle være i lokalet i etasjen over, dukket 

ikke opp. Så løsningen ble til slutt helt flott. 

Anne Kari Reutz kunne opplyse at Tepper til glede har fått flere økonomiske bidrag: Fra 

Sparebank1 Vest er det kommet 20.000 kroner, og fra Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseths 

fond er det kommet 10.000 kroner. Så nå er det bare å sy av hjertens lyst. Det er penger til å få 

teppene quiltet hos Anne hvis man ønsker det. Sy gjerne kuvøsetepper! Målene og detaljene finner 

dere i forrige Lappenytt.  

Vis-og-fortell bød på mange fine tepper og ting – som vanlig. Takk til alle som bidrar til å inspirere 

oss gang etter gang! Bildene kommer på hjemmesiden vår etter hvert.  

 

Referat fra novembermøtet  
v/ Kjersti Stenhjem Lie 

 

Dette møtet var et symøte, der vi sydde videre på fellesteppet. Anne-Marie Bottolfsen styrte 

symaskinen, og vi andre tråklet vatt fast på firer-blokkene eller strøk. Det begynner å ta form! 

 

Foredraget denne tirsdagen var ved Krisesenteret i Bergen. To av de ansatte, Linda Michelsen og 

Vivian Dahl fortalte om liv og hverdag på krisesenteret, og noe om hvilke skjebner som ligger bak 

et opphold hos dem. Mange av disse kvinnene har flyktet kun i det de står og går i og har ingen ting 

med seg. Det de har vært utsatt for er fryktelige ting. Da er det utrolig godt og rørende å få de flotte 

toalettmappene fra Søstre for Søstre/ Bergen Quiltelag. Her gjør vi en forskjell for de som er i en 

svært vanskelig situasjon. Mange ble berørt av historiene som ble fortalt, og de to fikk mange 

spørsmål fra salen. Mange fikk nok litt ekstra inspirasjon til å sy toalettmapper.  

 

Laila Førde hadde bakt himmelske boller til pausen. Tusen takk! Ryktet vil ha det til at oppskriften 

finnes et sted i Lappenytt nr. 220. 

 

«Julen varer helt til påske» ble startet på dette møtet. Ta med 

noen julestoffer fra lageret vårt og lag noe av dem. Det som 

blir laget vises frem på april-møtet. Her loves raus premiering, 

så her er det bare å slå seg løs!  

 

På vis-og-fortell var det mye flott å se, alt fra store, flotte 

tepper til krus-underlag. Her er mangfoldet stort! Takk til alle 

som viser frem tepper og ting så andre blir inspirert!  
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Stoffsalg i januar 2020 
v/Signe Haugen 

 

Før sommeren kjøpte BQL 57 kg stoffer etter en aktiv quiltedame som døde for en tid siden. Disse 

stoffene vil vi selge videre til dere medlemmer for den rimelige pris av kr. 300 pr.kg. 

 For å forberede salget og få oversikten over stoffene, samlet 4 av styremedlemmene seg hos Signe 

en formiddag i november, og vi storkoste oss i flere timer med å sortere en utrolig mengde fine 

stoffer.  

Som dere ser på bildene, har vi sortert dem i farger og også etter noen andre kriterier, slik at det skal 

bli lett å finne frem. Vi har også sortert fra over 8 kg med gøyale og spennende motivstoffer som er 

superegnet til Tepper til Glede-prosjekter. Disse kommer vi til å ta med på sy-sammen-lørdagen vi 

skal ha i januar. Der var også en del store stykker som egner seg til baksider, dette har vært litt 

mangelvare til nå. 

  

Så spar litt penger etter julen, 

og kom på januarmøtet, så 

kanskje du gjør et kupp. 

Kanskje du til og med finner 

mer av et stoff du har lett etter, 

men som ikke finnes i 

butikkene lenger! 
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Medaljens bakside! 
v/Turid Uren 

 

Ikke alltid lett å fotografere store 

tepper, som da vi skulle ta 

forsidebilde til dette bladet! 

 

 Heldigvis visste Astri råd! Hun 

klatret opp på en trøe og strakk 

armene i været mens jeg 

fotograferte.  

Om å gjøre å ikke være rådløs! 

 

  

Hylkjeflaten 40, 5109 Hylkje 
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The Knitting and Stitching Show – London 2019 
v/Anne-Ingrid Alme 

 

The Knitting and Stitching Show i Storbritannia er ei stor 

utstilling/messe for dei som likar tekstilbasert handverk. 

Med ca. 300 utstillarar er det noko for ein kvar smak, både 

nybegynnarar og meir erfarne. I tillegg til salsboder, er det 

workshops med påmelding, demonstrasjonar av 

symaskiner, arbeidsmetodar m.m., kafear og kunstutstilling. 

 

Det er liknande utstillingar også i Harrowgate, i Dublin og på vårparten i London, men 

oktoberutstillinga er nok den største av desse. I år var haust-utstillinga 10.-13. oktober. 

 

Eg har vore her ein gong tidlegare, så eg hadde fått med meg at det går gratis shuttlebus i eit sett frå 

undergrunnstasjonen Wood Green på Piccadilly Line til Alexandra Palace, der utstillinga var. Det er 

i grunn berre til å følgje straumen av damer over krysset utanfor undergrunnsstasjonen og i retning 

ein 2-etg buss. Retur same veg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne i lokalet er det sal av billettar, for oss som ikkje har førehandsbestilt på nett. Det går også an å 

ta seg ein matbit før ein kjem inn i sjølve utstillingsområdet. 

 

I tillegg til ein kjempestor sal med salsboder, kafear og demonstrasjonsområde, er det også mindre 

rom der workshoppane foregår og utstilling av tekstilkunst.  

 

På shuttlebussen opp til Alexandra Palace, snakka eg med ei dame som fortalde at her kom folk 

lange vegar, for å få tak i produkt som elles er vanskeleg å finne andre stader. Her er kit med utstyr 

for nybegynnarar og spesialutstyr for dei meir erfarne. 

  

Det var bod på bod med utstyr til quilting: nåler, linjaler, maler av alle slag, klips – ja alle slags 

duppedittar, materiale til trykk, farging med fleire typar fargestoff – både flytande og sticks, 

vatt/vliselin i alle variantar. Stoff med rabatterte prisar, garn og alt til strikking og hekling, broderi, 

symaskiner. 

 

Kjøpte eg noko? Ja, bl.a fekk eg tak i fleire paintsticks, som eg har så vidt starta opp med å bruka, 

ein kit med Procion farge til farging av stoff og utstyr til trykk på stoff. No er det berre til å sette i 

gang å bruke det eg har kjøpt, og evt planlegge eit nytt besøk om nokre år. Med slitne bein og 

surrete i hovudet drog eg glad og fornøgd ned igjen til hotellet der gubben var begynt å lure på kvar 

det vart av meg.  
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Kor lang tid du bør beregna om du tar turen?  

– eg brukte 1 time kvar veg på reise og 3 timar i 

messeområdet. Kunne gjerne ha brukt eit par timar til i 

messeområdet. 

 

Dagpass ved ankomst: 19 £ 

Alle boder tar Visa og Mastercard 

 

Det er fleire små kafear som sel mat og drikke, men mange 

besøkande tar også med niste. 

 

www.theknittingandstitchingshow.com 
Info også på facebook og Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Oppfordring – men ikke til dans …. 

 
I februar er det som kjent årsmøte igjen, og vi skal som vanlig ha valg på  

3 nye styremedlemmer.  

 

Jeg vil gjerne oppfordre dere alle til å vurdere å ta en periode som styremedlem. 

Det er en kjempefin anledning til å bli bedre kjent med medlemmene og selve laget, og å være 

med og påvirke hvordan vi driver det. Det er ikke veldig arbeidskrevende, men veldig hyggelig 

og givende. Ta kontakt med valgkomiteen og meld din interesse, da blir de sikkert glade. 

Signe 
 

http://www.theknittingandstitchingshow.com/
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Tepper til Glede – overlevering av tepper 

v/ Anne Kari Reutz  

 

Hei alle sammen.   

Den 3. oktober var vi 8 damer som møttes på Konrad Birkhaugs Hus for å levere lappetepper og 

nett. Vi ble tatt godt imot av Anne-Jorunn Langeland og Monica Rørnes, og denne gangen var det 

flere enn vanlig av de ansatte som hadde tatt seg tid til å være med. Det syntes vi var veldig koselig. 

 

Teppene delte vi i fem bunker: guttetepper, jentetepper, en bunke med tepper som kan brukes av 

begge kjønn, ungdomstepper og kuvøsetepper. Det var som alltid utrolig mye å glede seg over og 

beundre, mangel på fantasi er det i hvert fall ikke! Nettene var og nydelige. Det store ÅÅÅHHHèt 

kom frem da jeg viste kosekaninene som Marith Grindeland syr.  De er beregnet for blinde og 

svaksynte barn som jo ikke kan se fargene og mønstrene på teppene. 

 

Det som det er mangel på, er kuvøsetepper. Målene skal være 80-100 cm x 140-150 cm, baksiden 

MÅ være MØRK og IKKE av fleece pga statisk elektrisitet. Oversiden BØR/MÅ være nøytral. 

Dette pga det er folks arbeidsplass kuvøsen ligger i, og alt for mye mønster og skarpe farger kan 

være forstyrrende. 

 

Antallet denne gangen ble: Arna Quiltelag 115 tepper, Voss Quiltelag 16 tepper og 19 nett, Bergen 

Quiltelag 37 tepper, 36 nett og 8 kosekaniner.  Til sammen har vi nå levert: 2.451 tepper, ca. 465 

nett og 181 kosekaniner! 

 

Neste gang vi møtes blir sannsynligvis i juni. Da håper jeg flere av quiltelagene jeg sender mail til 

har lyst å være med. Som en dame fra Voss Quiltelag sa det så greit en gang: Alle i familien min 

har fått quilter, jeg har selv det jeg trenger, jeg har masse stoff og vil jo gjerne sy, og da er denne 

sosiale aktiviteten en fin måte å fortsette med hobbyen min på og å få brukt en del av stoffene. Er 

det noe dere er usikker på, så ta kontakt. Dere er hjertelig velkommen til Tepper til Glede! 

 

 

 

 

 

 

  Invitasjon til sylørdag 

Lørdag 11. januar 2020 inviterer vi igjen til å sy for  

Tepper til Glede 

 

Stedet blir som i fjor hos Kjell Hansen Elektro A/S i Leirvikflaten 5, 5179 Godvik. Tidspunktet 

er fra 10.00 til 16.00. 

Fra Nesttun tar vi med oss stoffer, (vi har fått mye motivstoffer), vatt, baksidestoffer, 

strykebord, strykejern og en stor skjærematte.  Ta med dere symaskiner, og ellers det dere 

trenger av utstyr. 

 

Og selvfølgelig blir det "Same procedure as last year"; pizza osv… 

Håper mange har anledning og lyst til å komme, velkommen skal dere være! 

 

Quiltehilsen fra 

Anne Kari  
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Besøk i de nye lokalene til Quiltestallen 
v/Turid Uren 

 

Som alle sikkert har fått med seg nå, så er 

Quiltestallen flyttet fra Helleveien og ut på 

Hylkjeflaten. Der deler Anne nå lokaliteter med 

broren, og har fått seg et stort og lyst 

quilteverksted og en fin og romslig spiseplass der 

det er godt å sette seg ned.  

 

Vi i redaksjonen var nysgjerrige på de nye 

lokalitetene, og avtalte et lunchmøte på 

Hylkjeflaten 40. 

  

Det gikk greit å finne frem, og en smilende Anne tok imot oss med deilig lunch! Vi fikk tatt det nye 

verkstedet i øyesyn, og det ser ut for at hun har alt hun trenger av plass, både til den store 

quiltemaskinen, vanlig symaskin og det hun ellers bruker av utstyr til quiltingen. 

Der var hyller med stoffer, og mange ruller med baksidestoffer i dobbel bredde, i tillegg til lageret 

av egne stoffer, som ikke er akkurat lite! 

  

Tepper til quilting kan leveres på Hylkjeflaten (ring for avtale) 

eller på møtene i BQL, så noen stor forandring for oss som får 

quiltet tepper hos henne, er det ikke. 
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Kurs med Hanne Asbey 

v/Turid Uren 

 
Bergen Quiltelag inviterte til kurs med den kjente 

quiltekunstneren Hanne Asbey helgen 5. og 6. oktober. 

Hanne er opprinnelig norsk, men bosatt i Skottland. Kursingen 

foregikk på norsk. 

 

Vi hadde tilbud om to forskjellige kurs: 

- Quilted Circles og 

- Distorted Oak Leaves 

 

Det var bare kurs nr. 1 som fikk nok påmeldinger, så derved ble 

kurs nr. 2 avlyst. 

 

Kurset ble avholdt i Kulturhuset på Nesttun, i et greit lokale i øverste etasje, der det var plass til 8-

10 deltagere. Gode, store arbeidsbord, og et enkelt lite kjøkken, slik at vi fikk både te og kaffe til 

medbrakt lunch. 

 

Vi som deltok på kurset "Quilted Circles", fikk noen koselige og lærerike timer sammen med 

Hanne. Hun hadde med seg mange modeller som vi kunne bruke som inspirasjon, og vi fikk utdelt 

et ark med sirkler i mange størrelser som vi kunne bruke som mal for å tegne egne sirkler som vi 

skulle applikere. Vi fikk også noen små plastbelagte blomster-maler som vi kunne bruke til å quilte 

etter eller bruke som sjablonger hvis vi ville bruke paintsticks. 

  

Kurset gikk i korthet ut på at vi skulle lage en topp (løper/veggteppe) applikert med sirkler, plassert 

ut i et "kunstnerisk mønster". Her brukte vi en del tid for å finne farger og plassering, men det var 

morsomt å utfordre seg selv litt. Alle fikk sitt eget personlige uttrykk, alt etter hva man hadde med 

seg av stoffer, og hvordan man plasserte sirklene utover flaten. Vi brukte litt tid på dette og Hanne 

kom rundt og gav gode råd, og utfordret oss til å være litt dristige! Det endelige resultatet ble 

strøket fast til underlaget med vlisofix. Sirklene ble festet til bakgrunnen med tette sikksakk-sting 

eller en mer spennende søm som vi jo har så rikelig av på symaskinene våre. 

  

Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, så jeg tok med meg litt stoffer etter inspirasjon fra den ene 

modellen jeg hadde sett i kursinnbydelsen. Jeg er glad i sterke farger, så det ble svart bakgrunn og 

fargerike sirkler i de stoffbitene jeg hadde endt opp med. Mitt ferdige produkt måler ca. 70 x 43 cm.  

 

 

 

 

Her er min modell + nærbilde av detalj. 
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Hanne viste oss mange forskjellige måter å quilte på, og det var veldig inspirerende. Her var det 

bare å studere modellene hennes, og hun forklarte også hvordan man kunne avslutte med en "pen og 

ren" ytterkant, uten å bruke lukkekant. Dette ser av og til mer "profft" ut når man lager noe med 

moderne uttrykk. 

 

Tror nok at de fleste av oss gjorde mesteparten av quiltingen hjemme, i fred og ro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kursmodeller og annen inspirasjon! 

"Work in progress"-  

i forskjellige stadier!  
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Søte fugler – vår nye serie 

v/Signe Haugen 

 

Mønster til disse fuglene vil bli presentert i Lappenytt fremover. Kardinalen i 220, Spurven i 221 og 

Dompapen i nr. 222. 

 

 
 

På bildet ser du tre små fuglebilder som er laget på noenlunde samme malen, de er enkle å lage med 

firkanter og trekanter, og kan varieres i det uendelige. Bildene egner seg godt til puteforsider for 

eksempel og er en fin måte å bruke opp rester på.. Etterhvert kan du kanskje tegne din egen fugl, det 

eneste du trenger, er et ruteark og noen fargestifter. Du kan selv velge hvor stor rutene som danner 

figuren, skal være når du syr dem, men da må huske å du kutte alle biter tilsvarende større. 

 

Fugl 1 –Kardinal 

Kardinalen er julefuglen i USA, det er en fantastisk fargerik fugl. Den karakteristiske toppen på 

hodet gjør den lett gjenkjennelig.  

 

Modellen her er laget med ruter som er 1 ½ 

inch ferdig mål, med hele ruter, og skrådelte 

45°. Til nebbet og feltet ved øyet er firkantene 

delt 2 ganger. Du trenger mørkerøde stoffer – 

ett eller mange, og lysere røde til brystet. Litt 

grønt til blader og svart og gult. Lyst, 

ensfarget eller svaktmønstret, bakgrunnstoff. 

 

Tell opp fra skissen hvor mange skrådelte biter 

du trenger i hver kombinasjon, jeg har satt opp 

en liste nedenfor: Kutt firkanter til dette 2 ½ 

inch, du får 2 ferdige av hver. Dette er 

beregnet ut ifra at du syr med ¼ inch 

sømmonn.  

 

 

 

Lag skrådelte firkanter slik: Tegn opp diagonalen på baksiden av ett av stoffene i kombinasjonen, 

og legg dem sammen kant-i-kant rette mot rette. Sy en søm i ¼ inch avstand på begge sider av 

streken. Klipp eller skjær langs streken, og stryk ut. Renskjær til 2 inch. Liker du "Tryll-med-

Trekanter", kan du selvfølgelig bruke denne teknikken. 
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Mørkerødt+bakgrunn – 6 stk - kutt 3 av hvert stoff 

Mørkerød+lysere rød – 2 stk – kutt 1 av hvert stoff 

Lys rød+bakgrunn – 1 stk – kutt 1 av hvert stoff 

Grønn+bakgrunn – 2 stk – kutt 1 av hvert stoff 

Svart (eller brunt) + bakgrunn – 2 stk – kutt 1 av hvert stoff 

Udelte biter, kuttes 2 inch – 5 mørkerøde, 1 lyserød, 15 bakgrunn  

Til nebbet og øyeblokken må du kutte firkantene enda større – 2 ¾ inch - 1 bakgrunn, 1 gul, 1 svart 

og 1 mørk rød. Det vil bli litt svinn her.  

 

Slik gjør du med de som skal deles 2 ganger: Del stoffbitene i kombinasjonen diagonalt. Del en  

nebb slik at du ser at det ligger riktig. Sy sammen de to små bitene først, stryk, sy så sammen denne 

til den store trekanten. Stryk ut og renskjær. NB! Hvis du ikke liker å jobbe veldig nøyaktig, kan du 

legge på enda ¼ inch på kuttemålet, altså 3 inch. Da får du litt mer å skjære bort, men det er lettere 

å få det nøyaktig. Tuppen på nebbet/øyefeltet skal gå helt inn til midten av blokken. 

 

Legg alle bitene utover så de danner bildet som du ser på skissen, og sy dem sammen i rader eller 

blokker. Sy strimler i ønsket bredde rundt selve fuglen i ønsket bredde så du får blokken så stor du 

vil. 

 

 

 

Boller med vaniljekrem - (ca. 40 boller) 
(Oppskrifta er fra 1987, den stod i Hjemmet. 

 

50 g gjær 

3 dl mjølk 

1 dl fløyte 

1 dl vann 

175 g smeltet smør eller margarin 

1 dl sukker 

1 egg 

1 kryddermål salt 

1 kryddermål hornsalt 

14 – 17 dl hvetemel 

 

Rør gjæren ut i kald mjølk, tilsett fløte, vann og smeltet smør. 

Bland inn egg, sukker, salt, og hvetemel til passe tykk og smidig 

deig. Ta deigen opp på bakebordet og elt den. Del deigen i to og 

kjevl hver del ut til en leiv ca. 35 x 30 cm. Skjær ut 20 beter av 

hver leiv, ca. 7 x 7 cm. 

  

Legg ei teskje vaniljekrem på hver bit og brett inn hjørnene. Legg bollen i papirform med skjøten 

ned i formen. Hev i ca. 1 time 

Stek bollene midt i ovnen ved ca. 250°C i 6-8 minutter til de har fått en fin farge. 

Avkjøl bollene og pensle med smeltet smør og dryss på sukker. 

Bollene kan godt fryses, da pensler vi smør og strør sukker etter tining. 

 
Hilsen Laila Førde 
  

Fyll: 

Ca. ½ liter vaniljekrem 

  

Pensling etter steking: 

Ca. 75 g smeltet smør 

Ca. 1 dl sukker 
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Workshop hos Signe Haugen 
v/Turid Uren 

 

På kurset med Hanne Asbey ble det 

snakket en del om effekter man kunne 

få ved å bruke paintstiks, men vi fikk 

bare en helt enkel demonstrasjon, og 

var i grunnen like kloke etterpå! 

 

Jeg har vært så heldig å vinne en hel 

pakke med paintstiks på en jule- eller 

sommeravslutning på i quiltelaget for 

en tid siden, og har lenge vært klar for å 

prøve dette ut. Signe tilbød seg å ha en 

liten workshop for de fra kurset som var 

interessert, og det var vi alle. 

 

 

Vi avtalte lørdag 2. november, og mottok en liste med saker og ting 

vi burde ha med oss. 

Signe har jobbet masse med paintstiks, og hun delte raust sin 

kunnskap med oss. Vi hadde noen koselige lørdagstimer hos henne, 

der vi fikk prøvd oss på forskjellige måter å bruke paintsticks på, 

og fikk låne Signe sine sjablonger og pregeplater, i tillegg til at vi 

fikk tips om masse andre materialer vi kunne bruke for å lage 

mønster med. Vi fikk mange ideer, bl.a. blonde og bølgepapp, så nå 

er det bare å være på utkikk etter mønstrete overflater som gir 

relieff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pregeplate under stoffet 

Forskjellig bruk av sjablong 

Maling på quiltet motiv 
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Tirsdagstreff på Fana Kulturhus 

v/Anne Marie Bottolfsen 

BQL disponerer gratis et rom i underetasjen hver tirsdag fra kl 11 og utover. Vanligvis til kl 15, 

men det kan også være ledig noen ganger helt til Kulturhuset stenger kl 18. 

 

Her har BQL masse stoffer som er til Tepper-til-glede sying. Her er også skjærematte og linjal. 

Ta med din egen skjærekniv. Her er også en del stoffer som er litt kraftigere, og noen som ikke 

egner seg så godt til barnetepper, men Tode er helt ok og egner seg fint til nett til Haukeland 

(størrelse til A4 ark). 

 

Her er tilgang til kjøkken med vannkoker. Mat må du ta med selv. 

 

MEN: det er ingen som er her fast hver uke og syr, så du må gjerne avtale med noen om å sy 

sammen. 

 

 

Torsdagstreff i Kulturhuset Danckert Krohn i sentrum 

 

Vi er noen quiltere som treffes her hver uke, men dette er «privat» og ikke i regi 

av BQL. Vi syr kun for hånd, og lager quilt til hver enkelt av oss etter tur.  

 

Vi betaler kr 100 hver til DK for halvåret. Og kr 10 hver uke til fellespott. 

Pengene bruker vi til quilting hos Anne i Quiltestallen, og til ekstra stoff hvis 

nødvendig. Ellers bruker vi av våre rester. Og de er det jo vanligvis rikelig av.  

 

Vi er her torsdagene mellom 12 og 14, og vi har plass til noen flere rundt bordet. 

 

Syglad hilsen fra Anne Marie B 
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