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Lappenytt 

Rød diagonal   

mål: 150 x 210 cm – design Turid Uren 2020 

Sydd med Hokus Pokus teknikken (se kursinfo på side 6)  



Lappenytt nr. 224/2020 ✄ Side 2 

eferat fra aprilmøtet.  

Leder 

 

Tidlig høst som nå er en fin tid 

for inneaktiviteter. Lappesøm for 

oss quiltere, uten tvil. 

Bølgen med redesign og omsøm 

som startet for fullt i fjor brer 

stadig mer om seg. Så heldig at 

damene fra Maurtua kom til oss 

rett før landet ble «stengt». 

Inspirasjonen kunne jo føre med 

seg mye mer enn bruk av gamle 

skjorter, selv om det var 

spennende nok, synes jeg i hvert 

fall. 

 

Rydding er også spennende, i 

alle fall i stofflagrene i 

quiltedame-hus. Alle 

julepresangene kan vel bli 

hjemmelagde i år? 

 

BQL`s  utfordring med stoffene 

vi fikk fra Papirgleder «Julen 

varer helt til påske» er blitt til 

«Julen varer helt til neste jul», så 

har du ikke kommet i gang ennå, 

kan du bare starte nå. Vi gleder 

oss til å se mye fint. 

I siste utgave av bladet «Quilts 

and more» leser jeg at 

vårrrengjøringen til redaktøren 

ble at hun ville ta for seg sine 

UFOer og gjøre dem ferdige. Det 

hørtes ut som hun hadde mange, 
og det gjelder vel for de fleste 

quiltere. Også undertegnede!  

Så nå kan det vel bli 

høstrengjøring i lappelagrene i 

stedet? Kanskje noen gjør alvor 

av sine planer, og så kan vi få se 

resultatene etter hvert. 

 

Vi i styret ønsker i hvert fall alle 

en syglad og produktiv høst. 

 
Hilsen Anne Marie B 
 

Styret  
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Innlevering av stoff 

til Lappenytt i 

desember 

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

Frist 24.november 

 
 

Neste møter: 

10.november på  
hotell Quality Edvard 

Grieg på Sandsli  

 

kl 18.30 Merk tiden 
 

Daisy Aschehoug 

forteller om sitt 

quilteliv 

 

Tirsdag 8.desember 

kl 19.30 
 

Julemøte med en 

ny vri. 
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Invitasjon til møte 

 
Vi vil gjerne invitere dere alle til novembermøtet i BQL. 

Det vil finne sted på hotell på Quality Edvard Grieg på 

Sandsli tirsdag den 10. november kl. 18:30 (Merk tiden) 

Daisy Aschehoug kommer fra Nesodden for å holde 

foredrag for oss om sitt quilteliv, og hun har med seg 

mange fine quilter å vise oss. Daisy har fått flere premier 

både i inn- og utland, hun er en spennende moderne 

quilter.  

Siden det sikkert er mange av dere som ikke har sett en 

quiltebutikk på veldig lenge, har vi invitert Solfrid til å ta 

med seg butikken til dette møtet, det er nok kommet mye 

nytt for høsten. 

 

Etter foredraget vil vi ha vis-og-fortell som vi pleier, vi tenker at mange av dere har hatt god tid til å 

sy, og har mye fint å vise frem. 

Hotellet tar smittevern på alvor, og vi har leid et stort lokale der opp til 100 personer kan være med 

god avstand. Vi vil følge alle regler som gjelder, så dere alle kan føle dere trygge. Så kom på møtet, 

det kommer til å bli veldig kjekt å møtes igjen. 

Styret 

 

 

Om Daisy Aschehoug 

   
Jeg heter Daisy Aschehoug, og jeg bor for tiden på Nesodden. 

Jeg vokste opp blant symaskiner og stoff, men det var ikke før 

jeg var i trettiårene at jeg endelig ba min mor om å lære meg å 

sy. Quilting tilbød en mulighet til å kombinere min nye 

kjærlighet til å sy, med alle kunstklassene jeg hadde tatt 

gjennom hele livet. Jeg innså en lidenskap for å velge stoffer 

og innlemme i tradisjonelle og moderne quiltemønstre. 

Jeg har laget quilter siden 2010 og designet quilt for 

magasiner siden 2016. Jeg er mest lidenskapelig om kunsten 

moderne tradisjonalisme og innlemme buete former i 

bruksquilter. Jeg er medlem av Modern Quilt Guild og Studio 

Art Quilt Associates. 

Jeg har en mastergrad i miljøstudier fra University of 

Montana, og jeg tilbrakte flere år i USA for å hjelpe 

føderale og statlige myndigheter med å jobbe med 

lokalsamfunn for å utvikle beste praksis for å administrere 

naturressurser. Nå som jeg er fullt oppslukt av å designe, 

lage og undervise i quiltingkunsten, gleder jeg meg til å 

utforske hvordan ressursene jeg bruker i håndverket mitt, 

kan gjenspeile sosialt og miljømessig bærekraftig praksis. 
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Et sjarmerende lite prosjekt! 
v/Signe Haugen 

 

Senere i høst skal jeg bli grandtante, og i den anledning har det blitt laget litt mer og mindre nyttige 

ting til det kommende barnet. Jeg fikk høre at den blivende moren er helt hekta på pinnsvin, og da 

fikk jeg en ide. Jeg har laget en liten veggløper med tre små koselige pinnsvin i litt ymse farger. 

Mønsteret fant jeg i et oppskriftshefte laget av Elizabeth Hartman som heter «Fancy Forest», det 

inneholder en masse sjarmerende skogsdyr til større og mindre quilter. Der finnes forresten også 

reven som jeg har beskrevet før. Jeg låner gjerne bort mønsteret hvis noen er interessert. 
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Lag deg en mini designvegg. 
v/Anne Marie Bottolfsen 

 
Ideen er ærlig talt ikke min egen, men knakende smart 

likevel. Bruk en ramme i ønsket størrelse, ta vekk 

glasset og kle pappen bak med vatt eller filt. Fest 

rammen igjen og det er alt. 

  

Hvis du vil kan du henge den på veggen, men jeg synes 

det er smart å kunne bruke den hvor det passer. 

Rammer i alle slags størrelser kan kjøpes billig i 

bruktbutikker. 

 

 

 

 

Hylkjeflaten 40, 5109 Hylkje 
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Noen som har lyst til å gå på kurs?  
 

Bergen Quiltelag inviterer til kurset "Hokus Pokus" med kursleder Turid Uren lørdag 24.10 

eller søndag 25.10. Siden vi ikke kan ta så mange elever pr. kursdag blir det samme kurset holdt 

begge dagene. Maks 8 deltagere hver dag!  

 

Sted:  Fana Kulturhus på Nesttun  

Tid:  Lørdag 24.10 og søndag 25.10  

            Kl. 10:30 – 16:30 – inkl. lunchpause 

Pris: Kr. 400,- 

 

Pga stor lyst til å gå på kurs, er de to kursdagene over fulltegnet, men vi har satt opp 

én dato til:  Søndag 15. november (samme sted og tidspunkt) 
 

Påmelding til Signe Haugen – tlf. 916 83 230 / e-post: signe.haugen@jadata.no 

 

På kurset vil du lære en teknikk som forenkler det å sy sammen skråstilte kvadrater til en topp. 

Vanligvis må vi sy sammen rad for rad, og sette ende-trekanter i hver side, før radene sys sammen 

til et helt stykke.  

 

Med denne teknikken starter vi med et helt stykke med ruter som er sydd sammen til et kvadrat eller 

rektangel, og ved hjelp av linjal og rullekniv, og et par-tre sømmer på symaskinen forandrer vi det 

til en topp med ruter i diagonal retning!  

 

Utstyret man trenger er lang linjal, rullekniv og symaskin. Det spiller ingen rolle om linjalen går i 

cm eller inch. 

 

Vi begynner først med å gå gjennom teknikken i papirformat, der vi klipper og klistrer frem det nye 

designet i lite format. Da ser man raskt hvordan resultatet blir. Det er ganske spennende! Fargede 

ruteark utleveres på kurset. 

 

Med litt hjemmearbeid i forkant av kurset kan du lage både små og store topper! 

Et nytt og svært nyttig kurs! 

 

Hilsen Turid 

 

 

  

Fig. 1 blir med litt "Hokus Pokus" til fig. 2 eller fig. 3 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

mailto:signe.haugen@jadata.no
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Utprøving av quilteborder 

v/Signe Haugen 

 

På grunn av mye hjemmetid i vår, ble det en del rydding på syrommet mitt, og da fant jeg et stykke 

hvit Chintz som appellerte til meg på grunn av den fine glansen på overflaten. Størrelsen tilsa at det 

kunne bli en passende løper til spisebordet mitt, og jeg fikk lyst til å utforske spennende 

quilteborder.  

 

Flaten ble delt inn i skrå felter ved hjelp av syntetiske snorer 

sydd på gjennom alle tre lagene, og så var det bare å quilte i 

vei. Baksiden er hvitt lin, så løperen kan godt brukes på 

vrangen også. Til dette arbeidet har jeg hatt stor glede av 

boken «Step-by-step Texture Quilting» av Christina Cameli. 

 

Det siste eksemplet er en Mandala, eller i hvert fall et forsøk 

på en. I forrige nummer av Quilting Arts Magazine sto det 

beskrevet en ganske enkel teknikk for å lage en slik, ved hjelp 

av frysepapir, en kjempestor passer og en god merkepenn. 

Ved å overføre store sirkler av frysepapir fra en skisse, ble 

motivet sentrert på stoffet og border og motiver kunne quiltes 

inn, en etter en i stadig større sirkler. 

 

 Merkepennen jeg bruker, er av typen Frixion, kan kjøpes hos 

de fleste bokhandlere (fås også på Staples og Europris). All 

merking forsvinner på et blunk ved hjelp av et varmt 

strykejern! 

 

  

 

 

 

Løper til spisebordet 

Mandala 
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Om å gjenoppdage glemte quiltelinjaler. 
v/Anne Helen Jacobsen 

 

Det er sikkert flere enn jeg som har en tendens til å kjøpe en linjal eller to flere enn det man strengt 

tatt trenger. Det siste halvåret har jeg prøvd å tenke på disse halv-glemte spesiallinjalene når jeg 

planlegger nye prosjekt. På den måten har jeg fått øve meg på både «Tri-Recs tool»- og «Square 

Squared 1’’ to 6’’». Veldig kjekke linjaler med mange muligheter 😊 

 

Da jeg så gikk i gang med å sy kuvertbrikker med stripesett, var det en annen linjal, som har samlet 

støv en god stund, som kom til heder og verdighet igjen. «Shape Cut™» av June Tailor er en linjal 

som gir mulighet til å kutte mange striper på en gang uten å måtte flytte linjalen mellom hvert kutt. 

(Se bilde). Man kan kutte bredder fra ½’’ til 12’’ med ½’’ mellomrom. Lengden man kan kutte er 

også begrenset til 12’’, og dette tror jeg er grunnen til at min er blitt stående. Jeg synes det har vært 

vanskelig å få stripene nøyaktige nok når jeg må brette stoff med full lengde to ganger. 

 

Nå fremover kommer jeg til å bruke denne linjalen mer! Det er to gode grunner til det: 

 

1. Shape Cut™-linjalen er super til å kutte striper på kort-enden av 

30 cm’erne. Da passer det jo akkurat med 12’’ bredde. Selv med 

bare en stripe sparer man tid fordi kanten renkuttes og stripen 

kuttes uten å flytte linjalen. 

 

2. Da jeg skulle bruke Shape Cut™-linjalen på hele stoffbredden, 

ble det for meg mye lettere å få det nøyaktig hvis jeg først skar 

reint stoffet nederst i nøyaktig 90°på stoffbretten. Da kunne jeg 

sørge for at nederste kant lå nøyaktig oppå hverandre når jeg 

brettet stoffet inn fra jarekanten. Så var det bare å legge Shape-

Cut™-linjalen nøyaktig på nedre kant og sjekke at brettekanten 

også var rett, og deretter kutte lukke-kant til 5 kuvertbrikker uten 

å løfte linjalen.        

Et mer generelt tips om slike spesial-linjaler, er å ta vare på 

informasjonen som følger med. Der er det mange gode tips om bruk av 

linjalene. Jeg har ikke noen informasjon om Shape-Cut™. Kanskje det 

har vært medvirkende til at jeg måtte «finne opp hjulet på nytt» for å 

komme i gang med å bruke linjalen. Alle tre linjaler er kjøpt i norske 

quiltebutikker, men usikker på om de er å få kjøpt fortsatt. Litt mer info 

om linjalene finner dere på:  

 

Shape-Cut™: https://www.junetailor.com/shape-cut- rulers  

Tri-Recs-tool: https://www.youtube.com/watch?v=mxx7SuZKqCY 

Square squared: https://www.youtube.com/watch?v=QrNiGcMCJ5M 
 

  

8 striper uten å løfte linjalen! 

Shape Cut linjalen i bruk 

https://www.junetailor.com/shape-cut-%20rulers
https://www.youtube.com/watch?v=mxx7SuZKqCY
https://www.youtube.com/watch?v=QrNiGcMCJ5M
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Søstre for Søstre 
v/Margun Vatshelle. 

Jeg vil informere om levering i juni. Da leverte vi 33 toalettmapper, 6 ungdomsmapper og 21 

barneposer til Bergen Krisesenter. Vi leverte og 13 toalettmapper og 10 barneposer til Fjell 

Krisesenter. Takk til alle som bidrar!  

Det er ikke lenger noe problem å få inn mapper, de bare «kommer av seg selv». Da er det en glede å 

være kontaktperson og få videreformidle mappene til Krisesentrene. Nå i disse korona-tidene og vi 

ikke har møtene våre, så vet jeg at folk syr hjemme, og er sikker på at det blir nok mapper til neste 

levering. 

Jeg tar imot mapper. Ta evt kontakt. Mob 98010669 

 

I hver voksenmappe jeg leverer, legger jeg ved et kort slik jeg så jeg at Desiree pleide 

å gjøre, og har fortsatt med det. Tror kortet og blir satt pris på. På kortet står det: 

Kjære medsøstre. 

Du har nå fått en toalettmappe med innhold. Den er fra en av dine medsøstre i Bergen. 

Hun har sydd den og hatt i det aller mest nødvendige. 

Vi ønsker deg alt godt og håper at livet ditt fremover vil være fylt med kjærlighet og glede. 

Vi støtter deg og vil alltid være der for deg. 

Klem fra Søstre for Søstre. 
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To juleblokker som kan bli til små eller store arbeider. 
v/Turid Uren 

 

Tradisjonen tro, kommer vi også i år med et lite, enkelt julemønster. 

 

Det startet med at jeg hadde mange trekantruter i kombinasjonen rød/lys 

og grønn/lys igjen etter å ha laget en del hurtighjørner i et større 

juleprosjekt jeg har laget (som dere skal få se når vi treffes igjen!), og 

tenkte at dette kunne jeg kombinere med kvadrater og lage noen fine, 

enkle blokker, i to utgaver. 

 

De to blokkene har like mange trekantruter og kvadrater, det er kun 

spissene i trekantrutene rundt midtfeltet som er snudd forskjellig. 

 

Trekantrutene syr du veldig enkelt ved hjelp av papirmaler, f.eks. Tryll 

med Trekanter, men har du en annen metode du liker, så bruk den.  

 

Mine trekantruter har ferdigmål 2 ½ inch, men bruker du cm-mål er       

6 cm en grei størrelse. Denne blokken er så enkel at du kan lage den i 

 hvilken som helst størrelse, men pass på at du syr trekantrutene før du  

skjærer kvadratene, så du er sikker på at målene stemmer!  

 

Vær nøye med sømrommene som skal være ¼ inch eller 0,7 cm. 

 

Til hver blokk trenger du: 

12 trekantruter, mål inkl. sømrom er 3 x 3 inch (7,5 x 7,5 cm) 

4 kvadrater, med samme mål som trekantrutene 

 

 

 

 

 

 

 

Monteres sammen som vist i tegn. 1 eller 2.  

 

Rammer rundt blokkene velger du selv bredde på, og om du vil ha én eller flere omramminger. 

Se på modellene nedenfor så får du mange ideer om hvordan du kan sette dem sammen, til små eller 

større juleløpere og duker. 

 

Tegning 1 

Tegning 2 
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Quiltestæsj har åpnet ny butikk i Åsane 

(nærmere adresse Liamyrane 6) 

v/Astri Ese Hole 

 

Siden januar har Torill kun hatt nettbutikk og ved bestilling 

kunne vi møte opp personlig og hente varene. Personlig 

synes jeg det er mye bedre med en butikk hvor vi kan se 

stoffene med rette farger, kjenne på stoffene og se om vi 

finner matchende stoff. Samtidig er det noe mer personlig å 

være i butikken og se utvalget. Selvfølgelig blir man jo mer 

fristet og finner alltid noe mer enn det man har tenkt. 

 

Butikken åpnet onsdag 16.september og er lett å finne og det 

er bra med parkeringsplasser utenfor. Flott skilt utenfor 

lokalet viste vei.  

 

Inne var det lyst og trivelig og veldig god plass. Her får man 

virkelig oversikt over varer og modeller. Innerst i lokalet var 

det god plass til sycafe og her traff jeg mange kjente fra 

tidligere sycafeer.  

For å være med på sycafe nå, må man melde seg på og det 

er bare plass til et lite antall. Forhåpentligvis blir dette bedre 

utover året og til neste år, slik at det er plass til alle som vil 

komme.  

 

Torill hadde laget kaffe og kake og alle rundt bordet 

koste seg med søm. Her var det selvsagt noen som 

viste frem ferdig produkter også og det var kjekt å 

se hva den enkelte syr. 

  

Torill har laget et program utover høsten og her er 

det mye å være med på. Åpent kurs er satt opp flere 

dager, hvor man kan ta med seg eget syarbeid og få 

hjelp eller starte på noe nytt som man trenger hjelp 

til. Det blir også arrangert sylørdag hvor det blir 

demonstrasjoner. Julekurs er også satt opp.  

 

I tillegg har Torill vært i kontakt med Anne 

Kari Reutz som manglet kuvøse tepper i 

forbindelse med teppeaksjonen og da blir det 

muligheter for å sy slike tepper noen dager.  

 

Sjekk hjemmesiden for mer detaljert program. 

En lys og trivelig butikk hvor man kan være 

lenge!  
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Julen varer helt til påske –  

historien om et prosjekt som ikke gikk helt etter planen! 
v/Turid Uren 

 

På medlemsmøtet i november 2019 kom styret med en 

utfordring til oss som var til stede. De hadde laget opp en del 

stoffpakker, i julefarger, og håpet at mange ville ta med seg 

hjem en slik pakke, og sy "et eller annet" som så skulle 

presenteres på siste møte før påske 2020.  

 

Som alle nå vet, ble det ikke noe av dette, da det fæle corona-

viruset gjorde sitt inntog, og stengte ned det meste i landet, 

dermed også medlemsmøtene til BQL. 

 

Nå regner jeg med at en del av dere som tok med stoffer hjem 

sitter og venter på å få vist frem de ferdige arbeidene, og 

derfor starter jeg med å vise frem hva jeg har fått ut av den 

stoffpakken jeg tok med meg. 

 

Det jeg så ganske raskt da jeg kom hjem og pakket ut stoffene var at selv om fargene gikk i mest 

rødt og grønt, så var det bare ett (det med nisser på) som var et typisk julestoff. Jeg fant frem litt av 

mine egne stoffer for å se hva jeg kunne kombinere, men det tok litt tid å bestemme seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det jeg endte opp med var følgende: 

Nissestoffet ble til kuvertbrikker der jeg la til noen julestoffer fra mitt lager som kant, og så brukte 

jeg det stripete med blomster på baksiden. 

  

De røde og grønne med blomster kombinerte jeg med 

et lyst mellomverk og mørk grønn kant, til en søt duk 

som måler 65 x 65 cm. 
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Rester i rødt og grønt kombinerte jeg med litt blått og 

diverse lyse/hvite og laget enda en duk, som måler 75 x 

75 cm. 

Nå sitter jeg igjen med litt nissestoff som jeg sikkert 

kommer til å lage noen koppeunderlag av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så får vi håpe at det ikke går så lenge før vi igjen kan møtes til våre medlemsmøter, og kan ha "vis 

og fortell" med det vi fikk ut av julestoff-pakken. 

 

--------------o0o--------------- 
 

Markering av 25 års jubileum av Beijingerklæring om kvinners rettigheter. 
v/Christine Andreassen 

 

Ved årets møte i FN-kommisjon om kvinners status, skulle FN feire 25 års jubileum for 

Beijingerklæring. Den internasjonal kvinner organisasjon, Associated Country Women of the 

World, skulle delta i New York i mars.  Men fordi organisasjonen mener at i mange deler av 

verdener mye av Beijingerkæringens aksjonplattfor langt fra a bli realisert, burde dette også 

markeres. De bestemte at de skulle lage en fane som viste dagens virkelighet for kvinners liv verden 

rundt, i forhold til de tolv handlingsområdene i Beijingerklæringen. 

 

Fanen skulle settes sammen av små stykker handarbeid, (ca 30 x 30 cm) som illustrerte hvert av de 

tolv handlingsområdenen og de utfordringene som hindrer at de 

blir fullført. Hvert medlemsorganisasjoner ble tildelt et område 

å arbeid med. Norges Kvinne og Familieforbund fikk tildelt 

tema ‘Kvinner og Økonomi.’ og jeg fikk oppgave. 

 

Bildet (som er quiltet) skal fremstill at begrenset adgang til 

utdannelse er en hinder til bedring av kvinners økonomi.    

 

Bakgrunn er tegnet og farget med akvarellblyanter og fiksert 

med GAC 900.  Den afrikans damen og eplet er maskin- 

applikert og det er ellers frihandsquiltet.  

 

Dessverre ble utstilling og konferanse avlyst p.g.a. corona 

pandemi. Men bilde skal videre til ACWWs verdens 

konferanse i 2022 i Malaya hvor det skal selges for et godt 

formål. 
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Quiltere på tur 

tekst og foto: Thordis Davidsen 

 

Quilterne her er Anne Marie Bottolfsen, Eva Gjøringbø, Marit Haugland, 

Anne Wester og Thordis Davidsen.  

 

Turen gikk til Rosendal der Anne Marie har en leilighet, og hun hadde 

invitert oss andre til 3 dagers quiltetreff.  Vi skulle fortsette å sy blokker til 

de quiltene vi var begynt på i Bergen, (ref. forrige Quiltenytt).  Vi tok 

hurtigbåten fra Bergen til Rosendal og ble møtt der av en blid Anne Marie 

(bilde 1) 

 

Første kvelden gikk med til planlegging stort sett, men neste morgen satte 

vi opp symaskinene og gikk i gang.  Thordis, Anne Marie (bilde 2) og Eva 

(bilde 3) sydde.  Anne kuttet stoffer (bilde 4) og Marit strøk etterhvert som 

vi sydde (bilde 5) 

 

 

 

 

Tiden gikk fort og vi arbeidet intenst bare avbrutt av 

måltider og en liten tur i frisk luft av og til.  

 

Etter to dagers arbeid ville vi se på resultatet og samlet 

sammen blokker og la utover gulvet i stuen (bilde 6). Vi 

var meget fornøyde. Mønsteret vårt heter Confetti og er 

publisert i et eldre nummer av American Patchwork and 

Quilting.  

 

 

Da vi siste dagen før vi skulle reise hjem, hadde 

opptelling hadde vi totalt sydd 386 blokker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om vi var ferdige?  

 Nei langt ifra, fortsettelse følger.... (bilde 7) 


