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Leder
Når desember kommer, er det
vanlig å oppsummere året som
har gått. Og jeg tror alle er enige
om at det har vært et merkelig år.
Nedstenging, åpning, og
nedstenging igjen. Vi hadde
håpet på å møte dere både i
november og desember, men
dessverre, til stor skuffelse,
møtene måtte avlyses.
Men Quiltedamer er av naturen
både kreative og
løsningsorienterte. Vi sendte ut
Lappenytt som PDF på epost –
så nå får alle medlemmer det (i
hvert fall de vi har riktig
epostadresse til). Og Kjersti har
laget Vis og Fortell på
Facebooksiden de kveldene vi
skulle ha møte.
Mange var sikkert lykkelig over
å kunne sitte hjemme med
symaskin og ‘stæsjen’ med
godkjenning fra selve
regjeringen. Jeg var innstilt på å
bruke opp noe fra restekasser og
gjøre ferdig noen UFOer.
Heldigvis hadde jeg tatt noen
store stykker stoff fra lagets lager
på kulturhuset på vårt siste møte.
Det gikk til mellomverk og bord,
og nå ligger det 7 tepper og
venter på quilting. De skal til
Teppe til glede. Dog jeg tror
ikke innholdet i restekassene har
krympet særlig.
For tiden legger vi møteplan for
våren- vi er evige optimister. Vi
er mange som savner møtene, og
vi kan glede oss til Vis og Fortell
– jeg er sikker på at mange har
laget mange flotte tepper i år.
God jul og godt nytt år fra alle i
styret.
Christine Andreassen

eferat fra aprilmøtet.
www.bql.no
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Vi håper neste møter blir:

12. januar 2021
Quality Hotel Edvard
Grieg på Sandsli
kl. 19.30
Symøte + butikk

Torsdag 4. februar
kl. 19.30
i Kulturhuset
(Kultursalen)

Årsmøte
+
foredraget
"Det var en gang en
restekurv"
v/Turid Uren

Innlevering av stoff til
Lappenytt i februar
sendes
Astri Ese Hole eller
Turid Uren
Frist 26.januar 2021

En liten julehilsen
v/Signe Haugen
Kjære alle sammen. Nå ser vi slutten på dette strevsomme året som vi har vært igjennom, og vi
håper vel alle at det nye året skal bli bedre. Som dere vet, har vi prøvd å avholde flere møter for
dere ved å skaffe andre lokaler med godt smittevern.
Det har vært med tungt hjerte vi har avlyst disse møtene, og vi håper virkelig at vi skal slippe flere
slike runder. Vi har intensjoner om å avholde flere kurs i 2021, først det siste kurset til Turid Uren,
som ble avlyst i høst, og deretter ett eller flere med meg som kursholder. Turids foredrag om bruk
av rester vil også bli etterfulgt av kurs.
Vi planlegger så godt vi kan for dette, og håper på det beste. Nærmere
informasjon vil komme senere, følg med på Facebook og hjemmesiden
vår. En foreløpig møteplan for vårsesongen 2021 vil du finne et annet
sted i dette bladet.
Jeg håper inderlig at dere alle fortsatt holder dere friske og at vi alle kan
få en trivelig julefeiring med tilnærmet normale tilstander. Håper vi ser
riktig mange av dere på nyåret.
God Jul og Godt Nytt År!
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Innkalling til årsmøte i BQL 2021
Grunnet de rådende korona-restriksjonene har vi sett oss nødt til å låne den store salen i Kulturhuset
(Kultursalen). Den er så stor at vi kan ha plass til oss alle sammen og sitte langt nok fra hverandre
på fastmonterte seter, så da bør vi være trygge!
Derfor vil vi herved innkalle til årsmøte i Bergen Quiltelag torsdag 4. februar 2021 kl. 1930
Eventuelle saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende før 31.12.2020
Etter at årsmøtet er avsluttet vil Turid Uren holde foredraget sitt «Det var en gang en restekasse»
som ble avlyst i høst. Vel møtt!

Forespørsel
På grunn av avlysningen av NQFs årsmøte i fjor, sitter Bente Larsen med en voucher (tilgodelapp)
fra SAS på kr. 2055. Den er gyldig til 28.april 2021, men hun kan ikke få brukt den selv innen den
tid. Hun vil derfor gjerne overdra den til noen andre, så hvis en av dere der ute har reiseplaner før
april kan dere få kjøpe den.
Det er intet problem å overdra den, den har ikke noen tilknytning til et spesielt navn, det er avklart
med SAS. Ta kontakt med Bente hvis du er interessert.
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Kurs i frihåndsquilting på maskin
v/Signe Haugen
Har du lyst å forbedre frihåndsquiltingen din?
Denne gangen skal vi lage noe jeg kaller PRØVELAPPER MED MENING. Istedenfor ymse
prøvelapper som bare blir liggende i en skuff, lager vi små prosjekter som løpere, puteforsider og
lignende.
Et helt stykke ensfarget stoff, gjerne med litt spennende overflate, inndeles først i flere felt med
forskjellig fasong, og deretter fylles disse med forskjellige quiltemønster. Vi bruker samme
trådfarge som stoffet, eller en SVAK kontrast, da synes ikke eventuelle feil så godt, og så leker vi
oss ved symaskinen.
Bli med på kurs 17. januar på Kulturhuset på Nesttun, hvis smittevernreglene lar oss få lov.
8 kursdeltakere i møtelokalet på loftet har fungert fint tidligere.
Ta kontakt med Signe for mer informasjon. Se også møteplanen.

SØSTRE for SØSTRE
Da er en ny levering til krisesenteret klart. Jeg har pakket:

20 damemapper
5 Herremapper
11 til ungdom (jente over 12 år)
30 barneposer.
Trist det er behov for alle disse mappene,
men når behovet er der, er det kjekt å
hjelpe. Krisesenteret sender oss stor takk,
og de som får mapper er utrolig
takknemlige. Takk til alle som syr.
I går fikk jeg en stor levering fra
quiltelaget «Norom Brune», så allerede
har jeg et ganske stort lager….
Takker!
Margun Vatshelle
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Besøk hos Gunvor Grambo
v/Turid Uren.
Vi i Lappenytt-redaksjonen ønsker fra tid til annen å sette
søkelyset på enkelte av våre medlemmer, for det er alltid
spennende å få komme litt bak fasaden, og denne gangen
hadde vi sett oss ut Gunvor Grambo.
Hun ble litt overrasket da vi tok kontakt, men avtale ble
gjort mellom travle pensjonister, og torsdag 1.oktober
passet det endelig for oss alle (Gunvor, Astri og meg).
Vi ble tatt imot i hennes koselige leilighet i Os sentrum,
og her var det mye å se! Hun hadde hentet frem quilter i
alle størrelser og farger, og vi hadde noen koselige timer
med å se og beundre det hun hadde laget; og dette var ikke
alt, mye var gitt til barn og barnebarn!

Sydd på Svalbard, og godt brukt

Hun bodde lenge i Florø der hun var med i Husflidslaget,
og drev med alt annet enn quilting, det var noe hun ikke hadde interesse for!!.... men så dro hun til
Svalbard, og bodde der i perioden 1994-98, og jobbet som sykepleier, og da var det gjort. Hun
hadde slett ikke tenkt å begynne med lappesøm, var ikke interessert(!), men der ble hun lurt med
"på galeien", og da var det ingen vei tilbake, og hun var hektet!

En hel liten Amish-familie
En annen ting hun også var hektet på da hun
bodde på Svalbard, var å lage noen spesielle
nisser, hun dro det faktisk så langt at hun reiste
ens ærend fra Svalbard til Nøtterøy for å gå på
nissekurs. Flotte og spesielle nisser, som har
hedersplassen i glasskapet i stuen.

Får lov å være gjesterom av og til,
men mest syrom!
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Hun har bodd mange steder rundt om i landet i
forbindelse med jobben som operasjons- sykepleier,
men for ca. 5 år siden flyttet hun til Os og tok da kontakt med oss i Bergen Quiltelag og ble
medlem. Fordelen med å være quilter, er at en lett finner venner og miljø på nye steder.
Hun har, og har hatt, en stor produksjon av quilter i alle størrelser og farger, og inspirasjonen får
hun gjennom kurs og materialpakker, samt at hun kjøper mange linjaler som må prøves ut. Vi kan
bare bekrefte at produksjonen hennes er enorm, og alt er like lekkert.
De ferdige toppene leverer hun stort sett fra seg for quilting, mye til Anne i Quiltestallen og en del
til Merete Ellingsen.
Opp i all praten serverte hun oss en deilig lunch, og eplekake til dessert! Vi takker for en koselig
formiddag med mye inspirasjon.
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Hurra for gjenbruk!
v/Anne Marie Bottolfsen
Takk til Turid og Margunn for mønster og ide til toalettposer for
barn på Krisesenter. Dette mønsteret, tilpasset størrelse, fungerer
helt supert som fremgangsmåte til å sy nett.
Jeg kjøper fine sofaputetrekk på gjenbruksbutikk til 20 kr pr stk.
Lynlåsen bruker jeg i toalettvesker til voksne på Krisesenter som
Margun leverer der. Innerputen tar jeg vare på hvis den er fylt med
dun. Min mor lærte meg at den fint kan vaskes i maskin, og nå for
tiden tørkes den i trommel sammen med en tennisball. OBS! Sjekk
at trekket er solid, ellers blir det fjær overalt!
Nettene kan pyntes med bånd, knapper o.l. Se hva du har i dine
gjemmer
Inni kan du ha snor med klype til nøkler f.eks. Eller lomme både
innvendig og utvendig.
Nett sydd av avlagte dongeribukser er også kult. Hva med å pynte
med en gøy lomme med ekstra pynt på?
Hanken puttes inni sømmen oppe mellom ytterstoff og fór.
Apropos fór - her kan det brukes masse stoffrester - skjøt og sy i
vei.

Små "glemte" broderier er blitt til
nyttige nåleputer. Årets venninnegave?
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Teppene i barnehagen.
v/Christine Andreassen
I fjor gikk jeg av med pensjon etter mange år i Damsgård
Barnehage. I de årene jeg hadde min arbeidsplass der,
sydde jeg en del tepper til bruk i barnehagen, og her er
noen av dem.
(Bilde 1)
Dette var laget til å henge utenfor formingsrommet i andre
etasje, men ble flyttet rundt i bygningen etter hvert. Målet
med det var å lære barna farger. Man pekte på en rute og
barna måtte fortelle hvilken farge det var og hvem som
hadde den fargen på seg den dagen.
Mange vers av ‘Se min kjole, den er .... ‘ ble sunget foran
det teppet opp gjennom årene. Jeg laget også
skumgummiterninger med fargene, så de hadde en
fargelek hvor man kastet terning og måtte så peke på riktig
farge.
Et annet mål var å bruke opp rester, og med unntak av den
svarte ytre borden, er alle stoffene her fra restekassen. Jeg
husker at jeg manglet limegrønn og måtte ‘låne’ noe fra
min venninne Hilde Ebbesvik. Hun også var glad for å bli kvitt noen
rester.
Bilde 2 er en adventskalender etter mønster av AnnAKa. Hvert år har
småbarnsavdelingen hengt pepperkakehjerter fra det.

(Bilde 3)
Neste er Musevise. AnnAKa har laget et mønster for bordbrikker med de motivene, men de tar seg
ikke av alle versene, så jeg måtte tegne bildene selv. Jeg er ikke noen stor kunstner, men barna bryr
seg ikke, og det var til stor hjelp når barna skulle lære sangen.
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(Bilde 4)
Til slutt har vi barnehagens juletre. Hvert år tegnet vi
rundt hendene til barna, overførte det til grønt julestoff
og tok tett zigzag søm rundt før det ble klippet ut.
Hvert barns navn ble skrevet i glitter på handen som er
sydd på treet.
Det begynte i 2008 med 72 barn, og vi har lagt til circa
13 barn hvert år. I dag ringte de og spurt om jeg kan
lage 20 til.
Det ble mange grener på juletreet til slutt, men koselig
har det vært, og det er veldig artig når en storebror eller
storesøster kommer i barnehagen og leter etter sin
hand.
Og med det ønsker jeg alle God Jul.
Hilsen Christine

Bilder fra overlevering av "Tepper til glede".
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Tepper til glede
v/Marith K. Grindeland
Tirsdag 6.oktober var 7 av quiltedamene på Konrad Birkhaugs
hus for å overlevere tepper, kaniner og sydde nett til
barneklinikken. I disse tider med koronasmitte og restriksjoner
som må følges, er ikke alt en selvfølge lenger og alt tar lengre tid
og organisere.
Fra Voss quiltelag stilte Dagrun Gjelland og Tordis Kronstad. De
hadde med seg 16 tepper og 4 nett.
Fra Arna quiltelag stilte Ellen Daltvedt og Rita Johannessen. De
hadde med seg 122 tepper og 151 nett.
Fra Bergen quiltelag stilte Eva Birkeland, Anne Kari Reutz og
undertegnede, Marith K. Grindeland. 38 tepper, 10 nett og 12
kosekaniner var levert fra dette quiltelaget.
Gjengen ble tatt imot av rådgiver ved barne- og ungdomsklinikken Anne-Jorunn Langeland,
seksjonsleder pvu, Nina Auro og assisterende ungdomsleder pvu, Ingunn Prestegard. Det var første
gang vi leverte tepper til avdelingen for psykisk helsevern hvor Nina og Ingunn arbeider. De
fortalte litt om arbeidet sitt, og vi forsto at det var mange triste skjebner der, bl.a. store depresjoner
og angst, anoreksia, selvskading, rusproblemer og hvor det er betydelig fare for at pasienten kan
prøve å ta sitt eget liv eller skade seg selv eller andre. Barn under 16 år kan bli lagt inn med tvang,
men barn over 16 år er frivillige. Her kan de være i alt fra 6 til 18 dager. Avdelingen har 8
sengeplasser.
Alle teppene ble lagt på et bord og vist fremvist slik at Nina, Ingunn og Anne-Jorunn kunne fordele
gavene mellom seg. Teppene ble delt til prematuravdeling, barn og ungdomsavdeling. kaninene
fordeles til øyeavdelingen og blinde/svaksynte.
Det sitter mange kreative og flinke damer rundt om som syr veldig mye fint, gaver som virkelig
settes pris på! Arna quiltelag fortalte at de har en dame på ca 85år fra Trondheim som syr og sender
quilt til Arna. Dette er forstykker av tepper som Arna quiltelag kan skjære til tepper slik de selv
ønsker. Det er bare å håpe at sygleden fortsetter.
Mange tepper er levert Haukeland, men «dessverre» trenger de flere. Alt blir tatt imot med åpne
armer og ett stort «tusen takk».
Fra oppstart er det levert totalt 2645 tepper, 734 nett og 193
kosekaniner.
Til slutt vil jeg få rette en stor takk til Anne Kari for jobben
hun gjør for «Tepper til glede». Det er hun som organiserer
og koordinerer innsamling og overlevering av gavene. Ingen
liten jobb i utgangspunktet og enda mer krevende i disse
koronatider med tanke på smittevernregler. Gavene må ligge i
3 døgn på et låst rom før de blir tatt med dit de skal. Tusen
takk for jobben du gjør for «Tepper til glede»!
Tusen takk til alle som bidrar med både støtte og gaver til
«Tepper til glede»! Vi har alltid plass til flere, og det er bare å
melde seg om man ønsker å bidra.
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Hokus Pokus-kurs med Turid Uren
v/ Alfhild Kippersund
På loftet i Fana Kulturhus lørdag 24.oktober var vi samlet
åtte ivrige damer, klare for påfyll av nye ideer og innføring i
nye teknikker.
Endelig kunne vi treffast igjen med god avstand og
munnbind for de som trengte det. Lite visste vi da, at dette
bare var et lite vindu før alt skulle koronastenges igjen. Så
får vi mimre litt her.
Kvadrater i nye former.
Turid har selv utviklet teknikker som gir en helt ny opplevelse av firkantformen. Dette skulle vi få
innføring i denne lørdagen.
Ved hjelp av mønsterark og gode forklaringar, fikk vi på ein super måte øve oss og testet hennes
helt unike teknikk.
Velkjente former og mønster gav oss helt nye visuelle uttrykk. Det var klipp, lim og tunga beint i
munnen, stor konsentrasjon for å lære og teste ut nye måtar å jobbe på.
Turid fulgte opp med gode tips undervegs i prosessen, og passet godt på at vi ikkje skulle skjære
feil og forville oss ut på viddene.
I løpet av kursdagen hadde alle laget arbeidsbøker
med et utvalg av praktiske resultat. Alle bidro med
et stort spekter av eksempel gjennom egne stoff,
farger og små testprodukt. Turid viste frem sitt
flotte teppe som hun har laga basert på teknikken
sin, så fikk vi se teknikken demonstrert i
storformat. Imponerende!!!
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Det ble en intens og utrolig inspirerende dag. Det var veldig
kjekt å være sammen gamle gode quiltevenner, og like gøy å
se nye fjes sammen med oss denne dagen.
Så får vi håpe at vi snart kan samles igjen, finne ny inspirasjon
og godt selskap i hverandre.
Tusen takk for påfyll, nye ideer, og godt gjennomført kurs
Turid:-)

Info om nytt kurs:

Hokus Pokus kurs v/Turid Uren
(siste kursdato i november ble avlyst)

Ny kursdato 16. januar – kl. 10:30 i Kulturhuset på Nesttun
2 ledige plasser
Ta kontakt med meg eller Signe Haugen hvis du vil være med på kurset!
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Min erfaring med Stitchery
(eller som det heter på norsk: brodering).
V/Astri Ese Hole
Jeg lærte å brodere av en tante som hadde broderiforretning for lenge siden. Siden har dette vært en
kjær hobby.
Da jeg ble kjent med lappeteknikken, fant jeg også ut at man kunne kombinere broderi med lapper.
Det finnes mange broderier som kan brukes, enten kjøpe ferdige mønstre eller man kan tegne selv
eller finne tegninger i bøker eller på nettet. De kan forminskes eller forstørres alt etter behov.

Når jeg har funnet et motiv
som jeg vil bruke, må det
tegnes over på stoff. Her
kan det brukes musselin
eller andre lyse stoffer. Jeg
har skaffet meg en lyskasse
som jeg legger mønsteret
på og så legges stoffet over.
Da vil mønsteret vises godt
gjennom stoffet. Dersom man ikke har lyskasse, er vinduer fine å
bruke. Lim mønsterarket på vinduet og legg så stoffet over. Dette
må selvsagt gjøres når det er lyst ute.
Jeg bruker en Pigmapenn når jeg tegner av motivet. Den er vannfast og kan ikke vaskes av om man
tegner feil, men da er det bare å brodere noe over der. Jeg foretrekker også den brune pennen for jeg
synes den gir et litt mykere preg og er bedre å skjule. Det er sikkert andre penner som kan brukes,
men pass på enten å dekke over streken med brodering eller bruk en penn som forsvinner i vann.
Når motivet er tegnet på stoffet, stryker jeg på en tynn vatt på baksiden, stitcheryvatt for at stoffet
skal være litt stivere og bedre å brodere gjennom.
Jeg liker å bruke DMC tråd med to tråder, men det finnes også andre typer tråd som kan brukes, for
eksempel Aurifil brodertråd, Lenes silketråd eller perlegarn. Her er det mange muligheter og mulig
å prøve det en liker best. Det kan selvsagt også kombineres med forskjellige tråder.
Det er forskjellige sting som kan brukes, både
stilkesting, attersting, plattsøm, eller tråklesting.
Her kommer det an på motivet og hvor mye man
vil dekke over.
Jeg er blitt vant til å brodere i ramme. Noen synes
dette er vanskelig, men jeg vil påstå at dette er en
vanesak. Her er det også bare å prøve seg fram.
Broderiene kan brukes til mye forskjellig innen
Lappeteknikken. Ett motiv kan sette på en
toalettmappe. Har du flere, kan de brukes til
løpere, spisebrikker eller større tepper. Her er det
bare fantasien som setter grenser.
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Her er noen eksempler på bruken av broderiene.

Løper kjøpt med påtegnet motiv

Veggbilde med både broderi,
applikasjon og lappeteknikk

Broderi og Lappeteknikk sammen

Mappe med motiv og broderi
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UFO
v/Margun Vatshelle
UFO i vår quilteverden er ikke flyvende objekter, men
uferdige prosjekter. Jeg har veldig mange av dem, og
jeg vet jeg er ikke alene om det!
For en kort tid tilbake ble det lagt ut et blide på FB av
en BOM (Block of the Month) som jeg også hadde og
som ikke var ferdig. Den dukker opp hver gang jeg
rydder, jeg ser litt på den og legger den pent tilbake.
Men her klarte jeg ikke å la være å kommentere og
foreslo at vi skulle utfordre hverandre til å gjøre den
ferdig. Det var flere som hang seg på, og dermed var
jeg i gang med min gamle UFO.
Dette er en BOM kjøpt hos Kathrines Quiltestue. På
mønstrene står det 1998, så det sier litt om hvor mange
år det er siden. Jeg lette fram kurven der den var, fant 3
uåpnede pakker, stoff og noen sydde små blokker.
Detter var jo ikke alt…. Fant så en pizzaeske der alle
de ferdige blokkene lå.. og 8 av 12 blokker var ferdige.
Da vare det 3 blokker å sy og samle sammen den som
var påbegynt.
Jeg begynte å sy, og dette var jo faktisk gøy, mange forskjellige små blokker satt sammen med en
stor blokk. En må være nøyaktig med kutting og sømrom og da går det greit. Toppen er nå ferdig,
og ikke en UFO lenger… og det gir alltid en god følelse. Jeg skal levere den til quilting og etter det
er det bare lukkekanten igjen og det er bare et veldig hyggelig gjøremål.
Underveis har jeg tenkt litt på hvorfor hyggelige prosjekter går over til å bli UFO-er i årevis.
• Det kan være at quilten ikke ser ut til å bli slik en har tenkt
• En gjør mange feil/unøyaktigheter og gir opp av den den grunn
• Noen ganger får vi for lite av et stoff og kan ikke se noe løsning på å finnet et annet stoff
• Noen liker å sy toppene og så blir det liggende uten at de blir quiltet (nå har vi jo longarmquilterne som kan hjelpe oss med de store quiltene.)
• Noen liker ikke lukkekantene og det stopper der
--- det er vel utallige grunner til at quiltene våre ikke blir ferdige. Det er i alle fall en god følelse
nå en tar tak i en UFO, stor el liten og klarer å fullføre den… og på alle disse årene denne har
lagt i ro kan jeg se framgang i synøyaktighetene mine. Og denne viser vel og 90-tallet!
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