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"Dansende buer" 77 x 118 cm, av Signe Haugen, 

Det er laget med Quick Curve Mini-linjalen, og et selvfarget, 
mangefarget stoff. 

Lappenytt 



Lappenytt nr. 222/2020 ✄ Side 2 

Referat fra aprilmøtet.  

Leder 

 

April er en måned som vanligvis 

betyr vekslinger i vind og vær, 

håp om håndarbeidsglede i 

solveggen og forventning om 

sommer. Når denne lederen 

skrives, så er det coronafrykt og 

restriksjoner, og vi vet ikke helt 

hvordan de neste månedene ser 

ut. Dette er krevende for mange, 

helt sikkert også for flere av våre 

medlemmer. Da er hobbyen vår 

god å ha! Vi blir aldri 

arbeidsledig. Mangler man 

inspirasjon, så flyter det nesten 

over av inspirasjon på Internett. 

Jeg har benyttet anledningen til å 

gjøre ferdig noen prosjekter, og 

flere står på planen. Mange ulike 

sosiale møtesteder tas i bruk i 

disse dager, og vi kan være 

takknemlig for disse mulighetene 

vi har for å «møtes». 

Quiltebee’en vår hadde «møte» 

på Messenger, på hvert vårt 

syrom. Heldigvis er symaskinen 

innen rekkevidde, og vi kan 

fortsatt ta med oss sytøyet i 

solveggen (hvis bare solen titter 

frem!). Ha en sømmelig vår alle 

sammen, og ta vare på deg selv 

til vi ses igjen! Varme tanker til 

dere alle fra meg og resten av 

styret.  

 

Kjersti Stenhjem Lie 

 

 

Styret  
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder/tepper til glede 

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

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Christine Andreassen tlf 950 41 886 
Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Sekretær 

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

 

Styremedlem 

Anne-Ingrid Alme tlf 99259099 

ai.alme@online.no 

 

Bente Larsen tlf 907 60 690 
mayasola@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 

 

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 

 
 

 

 

Innlevering av stoff 

til neste Lappenytt  

sendes Astri Ese 

Hole eller Turid 

Uren  

 
 

Neste møter: 

 

Nytt møte blir 

annonsert på 

hjemmesiden til 

BQL så snart vi vet 

noe mer om når 

den situasjonen vi 

har nå, er over. 

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 
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En liten hilsen ….. 

fra lederen vår 

 

Hallo alle medlemmer i Bergen Quiltelag. Som dere har sett på hjemmesiden vår, er 

Fana Kulturhus stengt på ubestemt tid, og for å følge påleggene fra Staten, har vi 

måttet avlyse all møtevirksomhet i nærmeste fremtid. Vi kommer til å legge ut 

informasjon på hjemmesiden hvis noe forandrer seg med hensyn til dette.  

 

Foreløpig har vi valgt å legge ut dette nummeret av Lappenytt, som skulle kommet på 

aprilmøtet, direkte på nett, som en liten oppmuntring i hverdagen, og jeg synes det er 

på plass med en hilsen til dere alle fra oss i Styret. Vi kan trykke det på papir senere, 

når ting har roet seg. 

 

Håper dere alle har det bra i denne litt strevsomme situasjonen vi har fått, og at ingen 

er blitt alvorlig syke. Det er viktig å holde humøret oppe og hodet kaldt, og å gjøre så 

godt vi kan med å passe på oss selv og andre.  

 

Jeg er veldig glad for at vi fikk gjennomført det koselige medlemsmøtet i mars, med 

besøk av de hyggelige damene i Maurtua.  Håper mange av dere er blitt inspirert av 

det de viste oss. 

Jeg har benyttet den siste tiden til en større omkalfatring av bokhyllene i stuen min, 

med det resultat at det ble nødvendig å sy noen nye løpere til heimen. Det er godt vi 

har en hobby som passer godt til inneliv. Og ikke trenger vi vel å dra ut for å handle 

stoff heller, kanskje det minker i hyllene isteden.  

 

Hvis noen av dere har blitt inspirert til litt ekstra sying i denne tiden, kan vi godt 

tenke oss å få se det enten på et møte eller i Lappenytt, kanskje det kan bli en 

bildeserie med «Koronaprosjekter» med tid og stunder? Så vil jeg ønske dere alle en 

fin vår fremover, og la oss håpe at 

det ikke blir altfor lenge til vi ses 

igjen. 

 

Hilsen Signe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et av de koselige quiltene damene fra 

MaurTua hadde med seg. 
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Referat fra februarmøtet -20. 

v/ Kjersti Stenhjem Lie  

Årsmøtet ble avholdt først, med Astri Ese Hole som møteleder. To av styremedlemmene ble takket 

av: Laila Førde og Gro Larsen. Anne-Ingrid Alme var på valg, og takket ja til gjenvalg. I tillegg 

kom det inn to nye styremedlemmer: Christine Andreassen og Bente Larsen.  

 

Etterpå ble det også drøftet om det var mulig å sy tepper til barna som kommer til krisesenteret. 

Styret tar denne saken videre og ser på muligheter, blant annet for finansiering.  

 

Vi koste oss med kaffe, te og de supergode bollene til Laila (Førde). I pausen ble det også solgt 

stoffer som var igjen etter stoffsalget sist.  

 

Etter pausen var det Quilto, med gevinster. Vis-og fortell var selvsagt også planen før vi dro hjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra marsmøtet -20 
V/ Kjersti Stenhjem Lie 

Tirsdag 10. mars var det på ny quiltelagsmøte. Denne gangen var det gjenbruk som sto i fokus. 

MaurTua Tekstil (Marit Johnsen og Tordis Borgan Suleng) kom på besøk, og det ble en utrolig 

inspirerende kveld! De holder til i Moss, og har eksistert i 10 år. De leier syrom og lager, og der 

driver de nettbutikken sin. De to damene reiser rundt om og holder inspirasjonsforedrag om 

gjenbruk av tekstiler og har vært så å si i hele Norge. De henter selv mye inspirasjon fra Bonnie 

Hunters Quiltville.  

 

Mange gode tips fikk vi med oss. Ett var å bruke skjortefronter med knappestolpe som bakside på 

pute. Et annet var å bruke mansjettene som klaffer på toalettmapper o.l. Alt på skjortene kan 

brukes! Når skjortene «slaktes» sprettes alle knapper av og alle sømmer klippes bort. Merkelappene 

bak i nakken kan bli med i tepper, så stoffet i nakken skjæres 6,5’’ bred, i ulike høyder. Lommene 

kan brukes på adventskalender, til kalendergavene eller til andre ting. Ellers kuttes det striper og 

kvadrater i 2.5’’, 3,5’’ og 4,5’’. Stripene på 4,5’’ blir et supert barneteppe, og striper på 2,5’’ brukes 

gjerne i vesker. Knappestolpen blir fort til hank (to knappestolper med snor inni). Skjærer man 

striper uten «mål og mening» og putter i en 6-liters brødpose har man nok til et slumreteppe. Og for 

dem som lurte: Av 5 skjorter får man: et slumreteppe, en pute + litt rester. 



 

Lappenytt nr. 222/2020   ✄ Side 5 

Gamle håndarbeid brukes gjerne i quiltene. De må vaskes, og tåler gjerne ikke kokevask. Men da 

var tipset å ha kaldt vann i en panne og legge håndarbeidet i det kalde vannet sammen med 

vaskemiddel til hvitvask. Varm opp til kokepunktet og rør rundt underveis. Kjøl ned i kokevannet 

og skyll godt etterpå. Da går det som regel fint.  

 

De to hadde med seg stoffer og stoffruller for salg, og Anne-Marie Bottolfsen hadde med skjorter 

fra Vel Bevart som vi kunne kjøpe for 20 kroner pr stykk. Det var mange som fant noen godbiter 

både hos den ene og den andre. Etter foredraget til de to flotte damene er det nok også en og annen 

skjorte som henger «farlig til» rundt omkring i quiltehjemmene i bergensområdet..  

 

MaurTua har nettbutikk: mtua.no. I tillegg er de på Facebook: MaurTua Tekstil. 

 

Resten av møtet foregikk i kjent stil, med kaffe og noe å bite i i pausen, og vis-og fortell før vi gikk 

hjem.  

  

Marit og Tordis fra MaurTua og litt av 

de flotte quiltene de viste oss. 
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Nytt styremedlem: 

Hei, her er jeg igjen, Christine Andreassen fra Skottland. 

  

Jeg var medlem av styre fra 2013 og bla. kassereren for Vestlandstreff 

i 2016.  Nå har jeg gått av med pensjon og gleder meg til å være med i 

styre igjen, den gang som kassereren. 

 

Regnskap og lappeteknikk har mye til felles, man må være glad i tall.   

 

 

 

 

 

Nytt styremedlem: 

Bente Larsen: 

Jeg blir 52 år til høsten, er utdannet kokk med fagbrev og har jobbet som 

kokk i over 31 år, men nå jobber jeg med kontorarbeid. Neste år har vært 

medlem av Bergen Quiltelag (BQL) i 30 år, og har også vært medlem av 

Norsk Quilteforbund (NQF) like lenge. Jeg er glad i forskjellige typer 

håndarbeid som broderi, strikking, hekling og andre teknikker. Spesielt 

interessert i lappeteknikk og quilting og jeg har laget mange fine mønster 

og modeller for Quiltemagasinet gjennom 20 år. Jeg liker å reise på 

quiltesamlinger og gå på kurs og lære nye teknikker og få nye ideer. Har 

vært med på flere quiltekonkurranser og har vunnet noen premier også! 

 

 

Sy-helg på Voss. 
v/ Kjersti Stenhjem Lie  

 

I høst meldte undertegnede seg på sy-helg på Voss for første 

gang (men forhåpentlig ikke siste!), i regi av Anne-Karis Quilt 

og Søm AS. Utsikten til å kunne sy på egne prosjekter en hel 

helg har vært fristende helt siden første gangen arrangementet 

ble avholdt i 2018. Endelig var muligheten der, og jeg tok toget 

fra Bergen 15.15. Hotellet ligger bare noen meter fra 

jernbanestasjonen på Voss så jeg rakk fint både åpningen til 

Anne-Kari og åpningsforedraget til Nina Lise Moen klokken 17. 

Sistnevnte hadde tittelen «Alle quilter forteller en historie» og 

var veldig inspirerende. Resten av kvelden besto av søm, middag 

– og søm igjen.  

Når hele helgen ligger foran er det bare å senke skuldrene og nyte samværet 

med andre quiltere, sy-gleden og kreativiteten. Det er hyggelig å bli kjent 

med quiltere fra fjern og nær. Her var det damer fra Odda, Vaksdal, Voss, 

Geilo, Nesbyen og Bergen – og helt sikkert fra mange andre steder. Det var 

inspirasjon, gode foredrag/ workshops, latter og nydelig mat. Middagene var 

helt nydelige. Det å komme til duk og dekket bord i 2-3 dager var også bare 

helt fantastisk. Det ble mange timer ved symaskinen i løpet av helgen, og 

trengte man en hvil i løpet av dagen var det bare å gå på et foredrag, eller på 

rommet og legge seg nedpå litt. Noen fant til og med tid til å ta seg en tur på 

Vossevangen før været ble for ille.  
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Tok man turen rundt i felleslokalet fikk man se utrolig mye fint. Vi var omtrent 130 damer, så her 

var mye forskjellig å se. Det var juleting, vesker, tepper, spisebrikker, hundeteppe (!), vogntepper 

og mye mer. Noen sydde til andre og noen sydde til seg selv. Skapergleden var stor!  

 

Man skulle tro det ble mye støy når så mange sitter og syr sammen, men lyden «forsvant». Det var 

høyt under taket, så det hjalp sikkert mye. Bente Malm, Nina Lise Moen og Anne Kari Vassdal selv 

hadde «workshops» til ulike tider. De varte en halv time hver, og var vel verd å få med seg. Felles 

for mange av foredragene var at rester var i fokus. Man kunne gå på alle foredragene hvis man ville, 

eller man kunne gå på noen - eller til og med ingen. Det styrte man helt selv.  

 

 

Butikken til Anne Kari var et kapittel for seg. Mor og datter var på plass i butikken både sent og 

tidlig. De hadde med seg et imponerende utvalg av stoffer og tilbehør av ymse slag. Flere tepper og 

modeller hadde de også med. En del stoffer var på tilbud, så det var mange som handlet. Inklusiv 

undertegnede... Når jeg først hadde tilgang til butikk kjøpte jeg vatt til flere tepper. Den måtte få 

«haik» hjem, for jeg hedde ikke stor nok koffert!  

 

Jeg sydde sammen et enkelt slumreteppe, i tillegg til utfordringen «Julen 

varer helt til påske». Det var veldig kjekt å ha hele helgen, for da kom jeg 

nesten i mål.  

 

 

 

 

På et blunk var det hele over. Nøyaktig to døgn etter åpningen var det 

slutt. Jeg tok toget hjem, superfornøyd med en fantastisk kjekk helg. Jeg 

kan nesten ikke vente til neste år. En stor takk til Anne-Kari for et 

inspirerende og flott arrangement!   
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Hylkjeflaten 40, 5109 Hylkje 

Fargerike stoffer på "vaskeri" i India. Foto Turid Uren 2020 
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Søte fugler – vår nye serie del 3 
V/Signe Haugen 

 

Serien begynte i nr. 

220 med Kardinal, i nr. 

221 hadde vi Spurv. 

 

Fugl 3 – dompap 

Se under fugl nr.1 

(Lappenytt nr. 220) om 

kuttestørrelser og 

teknikker som brukes.  

 

Modellen har ruter som er 1 ½ inch ferdig, sydd med 

¼ inch sømmonn. 

Dompapen er vår julefugl, og her har jeg igjen prøvd å 

lage den litt naturtro. Stort, rødt bryst, og svart, grått og litt hvitt på rygg og vinger. Nebbet dannes 

av 2 små hurtighjørner igjen. Det øverste er (og skal være) litt større enn det underste. Hodeblokken 

på denne er litt mer komplisert, den er skrådelt 2 ganger, pluss har et hurtighjørne. Øyet er tegnet 

med tekstiltusj, dessuten. Quiltingen er ment å illudere fjærdrakt … 

 

 

 

Norsk Quiltetreff 2020 avlyst! 
V/Astri Ese Hole 

 

Dessverre ble Norsk Quiltetreff som skulle være helgen 20.til 22.mars på Sola avlyst. Veldig synd, 

men selvsagt forstår jeg avgjørelsen. Det var mange butikker som var påmeldt og de hadde laget til 

mange nyheter og godbiter som deltakerne skulle bli fristet av. 

Så kom en av butikkeierne, Stoffdronning, på en ide om at de påmeldte butikkene kunne presentere 

seg på nett/video. Forslaget gikk ut på at lørdag 21.mars skulle butikkene holde en times 

presentasjon om hva de hadde forberedt seg på og fortelle litt om seg selv. 7 av de påmeldte 

butikkene ble med. 

Dette ble en vellykket happening hvor vi fikk høre og se hva de forskjellige butikkene hadde av 

tilbud og vi fikk et innblikk i butikklokalene. I tillegg hadde hver av de en liten workshop hvor de 

viste litt forskjellige teknikker. Så fikk vi se noen av de flotte teppene de har utstilt i butikkene og 

selvsagt en del mønster til disse. Mye inspirasjon og selvsagt noe som fristet også. 

Dette nettmøtet varte hele lørdagen, fra kl 09.30 til kl 17.00.  I ettertid syntes Quiltehilde at dette 

var så kjekt at hun har lagt ut en video hver dag siden, hvor hun forteller om forskjellige teknikker 

og viser hvordan hun arbeider. 

De butikkene som ble med på dette var: 

 

Meretes quilteloft – sy.no 
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Koselige bamser på Shetland 
v/Turid M. Uren 

På Shetlandsturen min sist sommer reiste vi fra sør til nord, og var 

innom mange koselige butikker og hjemmeindustri-verksteder. 

 

Et av de koseligste var hos Wendy Inkster, som eier og driver firmaet 

Burra Bears. Kanskje det ikke helt kvalifiserer til å bli betegnet som 

lappesøm, men jeg tar det med likevel. Det er jo klippet opp og sydd 

sammen igjen! 

Eventyret startet for Wendy 

da hun fikk en god idé, og 

sydde to bamser av en 

gammel genser med 

shetlandsmønster og ga i 

gave til sin søsters første bryllupsdag. Da andre fikk se 

dem, ble det spørsmål om hun kunne lage flere, og slik 

startet det – for 21 år siden! 

 

I begynnelsen laget hun alt av gamle gensre, men da 

etterspørselen vokste, og det ikke var nok tilgang på 

gammelt og brukt, får hun nå strikket opp metervis med 

forskjellige shetlandmønstre på den lokale yrkesskolen, 

men man kan likevel komme med en gammel genser for å 

få laget sin helt spesielle bamse, med gode minner.  

 

Bamsene blir i dag solgt til turister og fastboende, og er et 

flott og ekte produkt "made in Shetland". Alt blir 

produsert hjemme i hennes verksted, der hun nå har hjelp 

av datteren Robyn og ektemannen Maurice, som trår til og stapper fyll i bamsene når det er travelt.  

 

Alt avklipp og rester som ikke kan bli til bamser, går til å fylle bamsene med, så det blir ingen 

avfall. Jeg lot meg virkelig sjarmere! Les mer om Burra Bears på https://www.burrabears.co.uk/ 
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Et syningsteppe 
av Signe Haugen 

 

I Norsk Quilteblad 4/2019 var det to reportasjer om syningstepper fra forskjellige innsendere, som 

viste vidt forskjellige løsninger på oppgaven. Tilfeldigvis døde min mor på denne tiden, gammel og 

mett av dager, og disse reportasjene traff meg derfor litt ekstra. Jeg fikk lyst til å utfordre meg selv 

med å lage et slikt teppe, og da det viste seg at sykehjemmet der min mor bodde den siste tiden, 

ikke hadde et slikt, var saken klar. Jeg arbeidet frem en plan som ikke medførte altfor mye arbeid, 

og la frem et forslag for mottakerne med hensyn til farger og størrelse.  

 

For å prøve ut konstruksjonen laget jeg så en «prøvelapp» i andre stoffer av hovedmotivet, som 

eliminerte noen sømmer og løste noen tekniske utfordringer, og så var det bare å gå i gang. 

 

Fargevalget ble lys grå batikk som bunn og et gradert batikkstoff i lillafarger, med motiv og border 

laget med Mini-twister-linjalen. Denne teknikken har jeg brukt flere ganger tidligere, og den er lett 

å tilpasse i størrelsen. Jeg har en forkjærlighet for hjerter, og da dette er et helt trosnøytralt symbol, 

synes jeg valget var lett. Lillafarger er mye brukt til sakrale objekter, og passet bra, synes jeg.  

 

Et ganske stort hjertemotiv midt på overdelen av teppet og border av twister-blomster i passende 

avstand fra begge langsider. Det ble noen blomster til overs fra bordene, og disse plasserte jeg 

øverst på baksiden, slik at de kommer til syne når overkanten brettes ned ved syningen.  

 

Konstruksjonen av teppet ga en del store paneler, som hjalp meg til finne passende måter å quilte 

bakgrunnen på. Først quiltet jeg med overtransportør in-the-ditch langs sammenføyningssømmene 

til panelene, dette hjalp til med å stabilisere teppet under resten av quiltingen. Jeg quiltet 3 store 

hjerter som ekko over og under blomsterhjertet, og quiltet forskjellige fyllmotiver i dem, og det 

samme ble gjort langs kantene, med forskjellige quiltete blomsterborder parallelt med den lilla 

borden. Resten av del lilla stoffet ble til smal lukkekant, baksiden er offwhite. 

 

Da teppet var ferdig, var det overrekkelse på sykehjemmet, og mottakerne hadde invitert 

Fanaposten til å bivåne det hele, med det resultat at det kom bilde og artikkel i avisen uken etter. 
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En genial idé 

v/Signe Haugen 
 

Vi vet alle etter hvert hvordan vi raskt lager 2 skrådelte kvadrater på en enkel måte ved å starte med 

2 litt større kvadrater (ferdig størrelse pluss ca. 1 inch). 

I et blad jeg fikk tak i nylig, har jeg funnet oppskrift på hvordan du gjør dette, selv om de ferdige 

firkantene du vil lage, er rektangler. (dvs. sidene på firkanten er ikke like lange). Det finnes linjaler 

til hjelp for å lage de mest brukte, men dette systemet gjelder samme hvilke ferdige mål du ønsker.  

Metoden har 2 varianter, alt etter hvilken vei den skrå linjen skal gå på det ferdige rektangelet. Det 

er brukt tommer (inch) i beskrivelsen og ¼ inch sømmonn. 

Slik gjør du det: 

Kutt 2 rektangler i ønsket størrelse + 1 inch hver vei. (hvis du ønsker ferdig størrelse 2 x 3 inch, 

kutter du bitene 3 x 4 inch) 

1: Hvis skrålinjen skal helle mot venstre: På RETTEN av det ene stoffet markerer du ½ inch inn fra 

hjørnet begge veier i øverste venstre hjørne og nederste høyre hjørne, tegn en prikk. Se tegn. 1. På 

VRANGSIDEN av det andre stoffet gjør du tilsvarende, men i øverste høyre hjørne, og nederste 

venstre, tegn en strek mellom de to punktene på denne biten, tegn. 2. Legg firkantene på hverandre 

RETTE mot RETTE, så prikkene faller sammen, teg.3. 

 
Fest med nåler og sy på 

BEGGE sider av den tegnete 

linjen med ¼ inch sømmonn, 

og klipp eller skjær opp 

mellom sømmene. Stryk ut og 

renskjær til ønsket størrelse, 

altså ønsket ferdige mål 

PLUSS 2 sømmonn, á ¼ inch. 

 

 

2: Hvis skrålinjen skal helle mot høyre. Kutt på samme måte som ovenfor. Og marker tilsvarende, 

men MOTSATT vei; altså på retten skal prikken være i øverste HØYRE hjørne og nederste 

VENSTRE. Ditto på vrangen av den andre stoffbiten. Se skisser nedenfor. Legg bitene sammen 

RETTE mot RETTE som i punkt 1 og sy, del opp og press. Helt til høyre ser du et tips til bruk ved 

renskjæringen for å få sømmene til å passe best mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB!! Da jeg prøvde ut teknikken, fant jeg ut følgende:  

Hvis man skal lage veldig smale, spisse trekanter, er det best å legge til mer når man skjærer 

startfirkantene, f.eks. 1 ½ inch. Da må man lage prikkene i hjørnene tilsvarende langt fra hjørnene, 

altså ¾ inch.  

Denne avstanden skal alltid være HALVPARTEN av TILLEGGET du bruker ved 

skjæringen.  

Er du i tvil hvor mye du bør legge til ved skjæringen, ta heller litt mer enn du tror. Det er ikke alltid 

like lett å få sømmonnet helt nøyaktig, og da har du litt mer å gå på, selv om det blir litt mer svinn. 


