Lappenytt
Medlemsblad for Bergen Quiltelag nr. 226 februar 2021

Stitch Therapy 365
(119 x 173 cm)
sydd av Astri Ese Hole.
Mer info om teppet på side 4.

Styret

Leder

Leder/ Representant Lappenytt
Signe Haugen tlf 91683230

«Godt nyttår, eller i alle fall et som
er bedre enn 2020».

signe.haugen49@outlook.com
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

Denne litt reserverte nyttårshilsenen
har jeg hørt mange ganger i januar
2021. Vi håper og håper på at ting
skal snu til det bedre, og samtidig
har vi fått erfaring med at det
motsatte skjer igjen og igjen.

Teknisk redaktør
Astri Ese Hole tlf 93407337
abehole@online.no

Det er på denne bakgrunn at styret i
begynnelsen av januar tok den tunge
beslutningen om at det ikke blir
medlemsmøter før vi faktisk ser en
stabil bedre situasjon. Vaksinen gir
oss håp om at det ikke blir så lenge
til.
I mellomtiden har alle medlemmene
i nåværende styre sagt seg villig til å
sitte et ekstra år. Vi lover at vi ikke
skal ta "en trump" og holde på
"makten" dersom dere medlemmer
ønsker noe annet.
Første gang vi møtes, vil deler av
møtet bli et ekstraordinært årsmøte
der dette er tema. Inntil da, kan dere
gi oss tilbakemeldinger via e-post,
på Facebook gruppen vår, eller i
Lappenytt.

Redaksjonskomité Redaktør
Turid M. Uren tlf 40223044
tmuren@online.no

Jeg vil avslutte med Sindre Skeie
sin tekst om de enkle, men viktige
hverdagstingene vi lengter etter:

Sekretær
Margunn Vatshelle tlf 98010669
ma-vats@online.no

«Hvis alt hadde vært som vanlig,
da kunne jeg åpnet mitt hjem
og budt på en vanlig kopp kaffe
og gitt deg en helt vanlig klem.
Hvis alt hadde vært som vanlig,
da kunne vi møttes et sted,
og vi kunne gjerne vært mange,
og vanlige ting kunne skje».

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

Frilansskribent
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

Til vi ses igjen:
Hold ut, hold avstand, hold
sammen!
Hold på humøret, sygleden og på
medlemskapet i Bergen Quiltelag!
De beste hilsener til dere alle fra
styret i BQL ved Anne Helen

www.bql.no
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Beklageligvis er alle
møter denne våren
foreløpig avlyst.
Det vil komme
nærmere
informasjon på vår
hjemmeside når
neste møte vil finne
sted.
Neste Lappenytt vil
komme i løpet av
april.

Innlevering av stoff til
Lappenytt i april
sendes
Astri Ese Hole eller
Turid Uren
Frist 23.mars 2021

Til våre medlemmer
v/Signe Haugen
På grunn av Covid19-pandemien er det vanskelig å planlegge møter i Quiltelaget i nærmeste
fremtid. Vi har allerede avlyst de møtene vi hadde planlagt i høst, og vi venter derfor med konkret
planlegging inntil videre. Det viktigste nå er å følge smittevernreglene, ta vare på oss selv og våre
nærmeste.
Årsmøtet, som vanligvis er i februar, er også avlyst. Det betyr at det nåværende styret sitter i 1 år til
før det blir valg på nytt styre i 2022. Vi har hatt noen styremøter der vi har vært samlet (i lånt
lokale!) og ellers har vi hyppig kontakt på e-post.
Så snart situasjonen stabiliserer seg og regelverket for å samles endrer seg, så vil vi avholde et
skikkelig «kosemøte» med mange hyggelige aktiviteter. Vi har beholdt reservasjonen på Fana
Kulturhus for møter etter påske. Vi i ser også på mulighetene til å bruke hotell for å få større lokale.
Det vil komme informasjon i alle de kanalene vi bruker, så følg med.
Digitale Lappenytt vil komme ca. hver annen måned som før, og vi håper at dere vil bidra med
stoff, det er alltid kjekt å se hva dere har laget i det siste. Kjersti vil organisere virtuelt «Vis-ogfortell» på Facebook på de datoene vi skulle hatt møter, følg med og bidra hvis du har noe du vil
vise.
Aktiviteten til «Tepper til glede» og Søstre for søstre» må vi fortsette med, se egen artikkel om
dette i bladet. Behovene for bidrag fra oss blir ikke mindre på grunn av pandemien, snarere tvert
om.
Vi gleder oss veldig til å komme i gang igjen med både medlemsmøter, lokale kurs og å delta på
andre quiltearrangement rundt om i landet. Vi har mange planer for hyggelige aktiviteter som vi vi
prøve å gjennomføre når det er mulighet for det. Vi oppfordrer alle til å fortsette medlemskapet i
Quiltelaget i denne «unntakstilstanden». Vi gleder oss til å komme sammen igjen og dele den
trivelige hobbyen vår, se hverandre og snakke sammen.

Ikke gi opp, vi kan ikke la pandemien knekke oss!

Søstre for søstre
I denne merkelige tiden er det også fint om vi kan sy toalettmapper. Det er dessverre stort behov
for mapper både til kvinner, menn og barn. Ta kontakt med Margun Vatshelle for levering av
mapper.

Gavekort
Også i år har LAPPENYTT fått gavekort til å dele ut til en av de som har skrevet i Lappenytt i
løpet av det siste året. Det var i år 31 «lodd» å trekke blant.
I år ble den heldige vinneren Turid Uren. Gratulerer til deg. Håper du finner noe kjekt å bruke
pengene på. Gavekortet blir sendt i posten.
Håper vi i 2021 får mange innlegg til Lappenytt.
Margun Vatshelle
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Stitch Therapy 365
v/Astri Ese Hole
Forsidebildet viser alle 365 broderiene som jeg sydde i
2019. Det er en idé fra Helen Stubbings, Hugs’n Kisses.
Jeg kjøpte hele panelet fra Lappemor på Tynset.
Det var ferdig påtegnet med 365 broderier, ett for hver
dag i året. Jeg fikk en mail hver dag med instruksjoner på
hvordan dette skulle syes. Jeg kunne selvsagt velge hvilke
sting jeg skulle benytte, men hun kom med forslag. I
tillegg kom hun med forslag til farger. Noen av motivene
kunne vi sy på et eget stoff og så applikere på etterpå. Jeg
benyttet Aurifil brodertråd og syntes den fungerer greit.
Egentlig hadde jeg tenkt å håndquilte teppet, men innså at
dette ville bli et voldsomt arbeid så det ble levert til
Jannes Quiltestudio for maskinquilting. Jeg er veldig
fornøyd med resultatet.
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Årsberetning Bergen Quiltelag 2020
Styret i Bergen Quiltelag
Leder: Signe Haugen
Nestleder/materialforvalter: Anne Marie Bottolfsen
Kasserer: Christine Andreassen
Sekretær: Anne Helen Jacobsen
Styremedlemmer: Bente Larsen, Anne-Ingrid Alme, Kjersti Stenhjem Lie

Andre verv i Bergen Quiltelag
Revisor: Turid Tennebekk Hansen
Valgkomite: Gro Jørs Larsen og Laila Førde
Webansvarlig: Turid Uren
Lappenyttredaksjonen;
Redaksjonen: Astri Ese Hole, Turid M. Uren og Margunn Vatshelle.
Signe Haugen har vært styrets representant og Kjersti Stenhjem Lie og Irén Serigstad er frilansskribenter.
Kontaktperson for «Tepper til glede»: Anne Kari Reutz
Kontaktperson for «Søstre for søstre»: Margunn Vatshelle

Medlemsutvikling
Laget har 3 æresmedlemmer: Maureen Minne, Anne Marie Wolff og Turid Margaret Uren.
Medlemmer pr. 31.12.2019 var 120, og pr. 31.12.2020 var det 121.

Styremøter 2020
Det er avholdt 6 styremøter i 2020. Tre styremøter ble avholdt før koronapandeminen stengte Norge
medio mars 2020. I perioden fram til august 2020 holdt styret kontakt med hverandre via mail.
Sommerens lave smittetall og åpning for å samle flere til felles arrangement, gav styret en
optimisme på muligheter for å arrangere medlemsmøter igjen. Medlemsmøter og kurs ble planlagt,
men desverre ble nye smittevernregler innført slik at vi måtte avlyse det meste.
Styret har tatt initiativ til å holde kontakten med medlemmene via informasjon til alle medlemmer
på mail, og ved digitalt Lappenytt og mer aktiv bruk av Bergen quiltelag sin facebook-gruppe. Viser
til egne punkt om Lappenytt og Facebook-gruppen.

Lagsmøter 2020
14. januar

Stoffsalg: BQL kjøpte en stor stoffsamling fra en mann som hadde mistet sin
quiltende kone, og stoffene ble solgt videre til ivrige medlemmer for en rimelig
penge. Vi jobbet også videre på fellesteppet.
11. februar
Årsmøte. Etter årsmøtet ble det tid til en runde med ”Quilto”.
10. mars
Inspirasjonsforedrag om gjenbruk av brukte tekstiler ved Marit Johnsen og Tordis
Borgan Suleng fra MaurTua Tekstil.
Alle lagsmøtene avsluttes med «Vis og fortell».
Resten av lagsmøtene i 2020 måtte avlyses på grunn av Covid19 og smitterestriksjoner.
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Kurs arrangert av Bergen Quiltelag
Lørdag 24.10 og søndag 25.10: Turid Uren: "Hokus Pokus", 8 deltagere 24.10, og 7 deltagere
25.10.
Samme kurs satt opp 15.november måtte avlyses pga. nye smitterestriksjoner.

Facebook-gruppen Bergen Quiltelag
Facebook-gruppen «Bergen Quiltelag» har 146 medlemmer (pr. 31.1.21). Gruppen er åpen for de
som ber om medlemskap, selv om den i hovedsak er for medlemmer av Bergen Quiltelag. I 2020
har styret blant annet arrangert digitalt «vis og fortell» noen av kveldene det skulle ha vært
medlemsmøte. Det er blitt vist mange fine quilte-produkter, mange har gitt
og positive
kommentarer. Opptelling på et tilfeldig valgt bilde fra 8.desember viste at over 100 personer hadde
sett bildet. Det er veldig kjekt at medlemmene kan ha litt kontakt med hverandre på denne måten
når det ikke har vært mulig å treffes.

Lappenytt
Det har vært utgitt 5 nummer av Lappenytt, 221 – 225. Nr. 221 ble delt ut på medlemsmøtet i
februar mens de øvrige bare kom ut digitalt siden Corona-krisen satt en stopper for medlemsmøtene
resten av året.
Redaksjonen har bare hatt ett fysisk møte i år, i februar, mens vi har basert planleggingen og
innholdet i de andre bladene på telefon og felles Dropbox der vi har mapper for stoff til kommende
blader. Vi har en god rutine på hvordan bladet skal være.
Redaksjonen består av: Astri Ese Hole, Turid M. Uren og Margunn Vatshelle. Signe Haugen har
vært styrets representant og Kjersti Stenhjem Lie frilansskribent.
Vi er alltid på jakt etter aktuelt stoff og prøver å få med oss det som skjer i vår lokale quilteverden.
Vi annonserer foredrag og kurs og har vanligvis en "utsendt medarbeider" som deltar på kurs og
kan lage et lite referat. Vi har hatt flere små mønster og tips i bladene, og tradisjonen tro har vi et
julemønster i oktober-bladet.
I år har vi hatt 2 blader á 12 sider (221, 222) og 3 blader á 16 sider (223, 224, 225).
Vi har fått inn en del stoff fra medlemmene i BQL, men fremdeles blir det meste av stoffet
produsert av oss i redaksjonen.
Turid Uren

Tepper til Glede
Lørdag 11. januar var vi 12 medlemmer som var samlet i kantinen hos Kjell Hansen Elektro AS i
Godvik. Vi er veldig takknemlig for å få låne lokalet, og hadde det som alltid kjekt der.
Pga korona ble det bare 1 overlevering av tepper til Barneklinikken i 2020. Det så lenge ut til at det
ikke skulle la seg gjøre i det hele tatt, men til slutt ga smittevernavdelingen på Haukeland oss
tillatelse, mot at vi var et begrenset antall som kom, og at teppene skulle ligge innelåst i et rom i 3
døgn. Evt. smitte ville da være borte. Det var medlemmer fra Arna, Voss og Bergen Quiltelag som
deltok.
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For første gang ble tepper gitt til Barne- og Ungdomspsykiatrisk Klinikk. De var overbegeistret for
gavene, og vi har i ettertid fått skriftlig tilbakemelding med takk fra dem. Denne mailen er
videresendt til lagene.
I 2020 ble følgende levert: 210 tepper, 269 nett og 12 kosekaniner. Av dette er følgende levert fra
Bergen Quiltelag: 39 tepper, 19 nett og 12 kosekaniner.
Totalt er det levert: 2.661 tepper, 734 nett og 193 kosekaniner.
Selv om vi i 2021 kanskje ikke får vår "vanlige" lørdag i Godvik, håper jeg mange vil sy tepper
hjemme. Stoff og vatt kan fås på Nesttun, det er bare å ta kontakt, og teppene kan bli quiltet hos
Anne i Quiltestallen.
Anne Kari Reutz

Søstre for søstre leveringer:
v/Margunn Vatshelle
05.06.2020

Fjell Krisesenter

13 damemapper
10 barneposer

08.06.2020

Bergen Krisesenter

33 damemapper
6 ungdom (jente over 12 år)
21 barneposer

01.12.2020

Bergen Krisesenter

20 damemapper
5 herremapper
11 ungdom (jente over 12 år)
30 barneposer

Totalt levert

66 damemapper
5 herremapper
17 ungdom (jente over 12 år)
61 barneposer

Vis-og-fortell i en pandemi? JADA!
v/Kjersti Stenhjem Lie
Nå er det snart et år siden vi har kunnet møte hverandre ansikt til ansikt. Det er nesten uvirkelig!
Dessverre ser det ikke ut til at vi kan møtes med det første, heller. Det hindrer oss likevel ikke i å
inspirere hverandre. Heldigvis! Det er flere sider på Internett med mye inspirasjon; det er blogger,
YouTube med massevis av instruksjonsvideoer, Instagram og Facebooksider.
Jeg vil anbefale alle som har Facebook om å finne BQL sin side der. Den heter Bergen Quiltelag,
og er vår offisielle Facebook-side. Der er det vis-og-fortell hver gang vi skulle hatt medlemsmøte
(hver 2. tirsdag i måneden), og vi oppfordrer dere alle til å finne siden vår, sytøy, en kopp te eller
kaffe og noe godt å spise – og kose dere med det som vises frem. Og selvfølgelig: Ikke glem å legge
ut noe selv ☺ Jeg vil oppfordre oss alle til å ha et ekstra fokus på Tepper til Glede og Søstre for
Søstre i vår. Behovene her tar ikke «corona-fri». Snarere tvert om. Vis gjerne frem det dere lager til
disse formålene, det kan inspirere oss alle til en ekstra innsats.

Neste vis-og-fortell blir tirsdag 9. februar kl. 19.00. Håper du kommer ☺
Vi ses!
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mønster av Turid Uren ©

Mønsteret skrives ut eller kopieres fra bladet. Vanlig søm på papirunderlag.
Blokken blir 6 x 6 inch ferdig.
Nebb og hanekam kan enklest applikeres på.
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Nå er sytørken slutt – endelig!!
v/Signe Haugen
Det siste året har bragt meg en del utfordringer i tillegg til vår store felles utfordring med Covid 19.
Dette har tæret på den mentale energien min, og det har ikke blitt sydd så mye som det nok ellers
hadde blitt. Men nå har jeg funnet gnisten igjen, og jeg tenkte jeg skulle sy litt til Tepper til Gledeaksjonen vår. Jeg dukket ned i stoffkassene mine, og fikk en del aha-opplevelser, for det var lenge
siden sist. Jeg fikk også ryddet litt, og laget et bedre system her og der.
Jeg sorterte først frem en masse blåfarger, større og mindre rester, som har blitt til to tepper i
noenlunde kuvøsestørrelse, med mørke baksider. Det er det stadig behov for har vi hørt. Det ene
består av 35 ganske store kvadrater, kuttet 8x8 inch, sydd sammen i rette rader. På denne bunnen
har jeg applikert røde rundinger i mange størrelser, spredt tilfeldig utover. (bilde her?)
Det andre har jeg laget etter Hokus-pokus- teknikken som Turid holdt kurs med i høst. Jeg startet
med 64 firkanter kuttet 6x6 inch, sydde sammen 8 x 8 og kuttet slik at jeg fikk et avlangt teppe med
skråstilte ruter. På denne bunnen applikerte jeg turkise trekanter i forskjellige mønster. (bilde her?)
Alle applikasjonen ble gjort med bruk av pyntesømmene på symaskinen, det gjør seg veldig godt,
synes jeg. De applikerte motivene ble quiltet med matchende mangefarget tråd, og bunnene er
quiltet med blått.
I forbindelse med ryddingen og sorteringen fant jeg også frem en god del motivstoffer, som jeg
tenker kan friske opp hverdagen til syke barn. De ligger klar til å fylle flere sydager fremover, men
disse får dere se senere. Det ga meg en god følelse å få brukt opp noen av alle stoffene jeg har fått i
hus gjennom årene, det har ikke blitt kjøpt en bit til alle disse prosjektene. Vatt til teppene har jeg
hentet fra lageret vi har på Kulturhuset.
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Ikat teknikken brukt på
lappesøm i Usbekistan –
v/Turid Uren
Høsten 2019 var jeg på en fantastisk
spennende tur til Usbekistan. Det var en
tur med venner og venner av venner,
som vi hadde fått spesiallaget til oss, og
fokus på turen var kunst og håndverk.
Usbekistan var et ukjent land for meg,
men for et spennende land! Vi reiste en
del rundt, og navn som Samarkand og
Silkeveien ble plutselig virkelige og
opplevelsene sto i kø!
Som en "gammel quilter" har jeg alltid øynene med meg, på utkikk etter lappetepper, sydd i lokale
stoffer, og jeg oppdaget raskt at de også her sydde sammen lapper. Det jeg fikk sett var opphengt på
vegger som kunst, og om de også lager quilter for bruk til sengetepper vet jeg ikke. Det som gjorde
dette så spesielt, var at alle teppene jeg så var laget i ikat-stoffer.
Ikat betyr "å binde/knyte" på indonesisk, og er en teknikk der renningen blir farget før den sveipes
på vevstolen. Ikat blir laget i mange land som lager tekstiler, fra India til Sentral Asia, Sørvest-Asia,
Japan (der det kalles kasuri), Afrika og Latin Amerika. Det blir knyttet tett rundt de feltene av
renningen som skal blokkeres for farging, og så farges de områdene som ikke er dekket til. Dette
gjentas i flere omganger ved at det knytes opp og nye områder blokkeres, og forskjellige farger
brukes, alt etter hvilket mønster det skal bli, og det endelige resultatet blir en fantastisk renning,
som danner mønsteret i vevnaden. Innslaget er som regel ensfarget. Dette er et gammelt håndverk
som krever utrolig presisjon i alle ledd, for her må ikke noe komme ut av posisjon og forstyrre
mønsteret.

Her forberedes renningen på enkle
men sikkert godt gjennomprøvde
redskaper. Renningen er veldig lang,
og blir lagt flere ganger dobbel.

Renningen klar til farging.
De områdene som ikke
skal farges er blokkert med
gule plastbånd. Sikkert et
vel utprøvd mønster.
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Den ferdige renningen blir sveipet
på veven, og så er det klart til
veving. Det var satt opp vever på
rekke og rad og unge damer
betjente vevstolene.

Forskjellige Ikat-mønster, ferdig
vevd. Det ligger mye presisjon i
innfargingen av renningen.

Noen av veggteppene som var laget
av ikat-stoffer.
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Et stort og flott eksempel som viser
hvor spennende det kan bli når det
blir sydd av ikat-stoffer.
De søte damene er veversker som har
en liten pause!

Antagelig ikke veversker, men heller damer som
er på vei hjem fra markedet. Synes de var så fine
at de måtte få være med her. Helt vanlig
påkledning i Usbekistan.
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Årets Mysterie quilt "Grassy Creek" fra Bonnie Hunter
v/Margun Vatshelle
I mange år nå har Bonnie Hunter kommet med mysterie quilt. Den
starter fredagen etter Thanksgiving i USA og varer til uti januar, alt
etter hvor mange deler som årets mysterie har. Det er quiltere over hele
verden som følger henne. Det er spennende å vente på oppgaven hver
fredag og spennende å se hva det ender opp som.
Denne gangen hadde jeg bestemt meg for å delta fra start (har ikke
vært med før utenom en gruppe med Turid Uren der vi sydde teppet i
etterkant av selve mysteriet). I ukene før start kom det informasjon om fargevalget til årets
mysterie…. Synes alltid det er vanskelig å plukke fram stoffer, men gjorde så godt jeg kunne.
(Fargene var grønn, gylden, oransje, rødt, grått og selvsagt lyse stoffer), så vil det vise seg etter
hvert om det ble vellykket!

Første del var enkel, half-square triangles med grå og
gylden. Her skulle en sy mange, men pares 4 og 4 like.

Del 2 var quarter-square-triangles med gylden,
grønn og lyst, mange i antall, her og pares 4 og
4…

Godt i gang med dette må selvsagt symaskinen svikte meg!!! jeg stresser og blir sur, selvsagt skjer
det når jeg er inne i en spennende prosess og i tillegg i førjulestiden….. men med en tur til
Haugesund med maskinen ble det ganske fort orden igjen og syingen kunne fortsette.

Del 3 og 4 hørte egentlig sammen. Her
begynte en med half-square triangel og deretter
sydde på trekanter og fortsatte med flere
trekanter i del fire. Nå har fargene oransje og
rødt og kommet med.
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Så kom neste del med remser sydd til rektangler. Disse blir anbefalt sydd på papir for å holde det
stabilt. Etter hvert hadde en fått veldig mange løse blokker og var spendt på løsningen. Alle som
kjenner BH vet jo og at det er store tepper hun designer til disse mysteriene.

Løsningen kom i del 7. Det var fortsatt ganske mye mer å sy, bland annet rammen rundt i
stripeteknikk, men en kunne begynne å sy sammen blokkene som var sydd. Det endte opp med
ohio-star i midten og kanter rundt med blokkene fra del 3 og 4 til en blokk på 12, 5 inch.
Må si at det var et nydelig design. Det er bare å stå på å få sydd sammen alle blokkene og sette det
sammen til et teppe. Om jeg bruker alle blokkene og lager det så stort eller det blir litt mindre vil
vise seg.

Det har gøy å være med fra start.
Gledet meg til hver ny del og klarte
nesten å fullføre alt hver uke…. Men
det er vel Coronaen som gjør at det har
vært ekstra tid til å sy….. så får vi se
hva dette året bringer både av corona
og sying.
Vi er i alle fall heldige som har en
altoppslukende hobby i disse tider!
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Curated Quilts
v/Margun Vatshelle
Turid Bakken og jeg har blitt gode venner etter alt vi har hatt
sammen med La Passion quiltene våre. Turid er aktiv med
blogg og på Instagram. Hun får med seg mange spennende
prosjekte man kan være med på.
For litt siden introduserte hun meg for et quilteblad som
heter Curated Quilts. Det handler om moderne quilt og hvert
nummer har et tema. Det er også en Mini quilt konkurranse i
hvert nummer. (størrelse 10 -16 inch kvadrat). Det blir gitt et
tema og en fargepallett, så er det bare å være kreativ på din
måte.
Siste tema var Pluss. Jeg tenkte at det må gå an å få til noe.
Jeg tegnet 2 skisser til quilter. Det var ikke så lett å få tak i
stoffene i paletten, men klarte det. Jeg sydde begge mine 2 design, det ene var med de helt riktige
stoffene, den andre var noe utenfor paletten.
En sender inn digitalt, og så blir det valgt ut et antall quilt som får være med i bladet. Til min store
overraskelse ble en av mine valgt ut. Den ble sendt til USA for at de selv skal fotografere og så
kommer den i bladet. Litt spennende å delta og kjekt å komme i bladet.
Vil nok være med flere ganger hvis det er tema som inspirerer meg.
Neste tema her var Corona. Viser bilde av mitt bidrag, men det kom ikke med i bladet.
Margun Vatshelle
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Stofflageret i Kulturhuset på Nesttun
v/Astri Ese Hole
En dag tok Turid Uren og jeg turen til Kulturhuset på Nesttun for
å finne litt stoff som vi kan bruke til å sy til Tepper til Glede. Det
er et rom i kjelleren hvor vi har kasser stående. Her var det mange
kasser og temmelig mye stoff, så her var det bare å velge. Stoffene
var flott sortert etter farge og etter motiv så det var enkelt å finne
frem. Det var også plassert en stor rull med vatt som man kan
benytte om man velger å quilte teppene selv.
Skal vi hente stoff her, må vi avtale med Kulturhuset, slik at de noterer hvem som kommer og at vi
ikke kommer samtidig med andre som også disponerer rommet. Telefon nummeret til Kulturhuset
er 55 56 11 06.

Tepper til glede
v/Astri Ese Hole
Turid og jeg fant hver vår bunke med stoffer som vi tok med oss. Nå skal vi sy stripetepper.
Dette er en enkel teknikk som det er greit å sy. Vi ble enige om å skjære remser på 2,5 inch. Her
kan det brukes forskjellige bredder, men i samme teppe må det kuttes like brede remser.
Det kan bli mange flotte tepper av disse stoffene, for til dette kan det brukes mange forskjellige
stoff og farger. Når vi deretter kan levere teppene til Anne for quilting er dette veldig greie arbeider.
Har også tenkt å supplere med stoff fra eget lager i tillegg.
En annen enkel måte å sy sammen topper på, er jo å sy sammen firkanter, størrelsen på disse kan
lett tilpasses etter størrelsen på stoffbitene. Her er det jo også mulig å bruke metoden vi lærte på
kurset til Turid tidligere i høst.
Det var også veldig mye motivstoff, så her er det bare å komme og forsyne seg og sy i vei.
Det er også mulig å komme og sy i kjellerrommet, men da må det avtales med Kulturhuset. I disse
Korona tider er det kanskje best å finne stoffer og ta med seg hjem. Så kan man sitte i trygge
omgivelser og sy.
Når teppene er ferdige, kan vi kontakte Anne Kari Reutz for avtale om levering av tepper.
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