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Lappenytt 

Resultat fra påskemønster i forrige blad! 

Alle modellene er sydd av Turid Uren 



Lappenytt nr. 227/2021 ✄ Side 2 

 

Leder 

 

Kjære alle sammen! 

 

Nå går det endelig mot lysere 

tider, både på den ene og den 

andre måten.  

Selv om Erna sier vi har enda en 

bakke igjen, så har vi vel alle 

begynt å håpe på et normalt liv 

til sommeren. Jeg håper dere alle 

har kost dere med syingen i den 

siste tiden, det er godt å ha en 

hobby å fylle tiden med.  

 

Jeg gleder meg virkelig til å se 

hva dere har fått tid til siden vi 

såes sist, det blir forhåpentligvis 

et kjempestort vis-og-fortell på 

neste fysiske møte. 

  

Vi i Styret har lagt løse planer 

for når vi kan ha det, kanskje det 

kan bli tidenes sommerfest for å 

feire gjenåpningen. Hold dere 

oppdatert via de media vi bruker, 

og så håper jeg at når den dagen 

kommer, blir fremmøtet 

rekordstort! 

Stå på resten av veien, og hold 

motet oppe, jenter. 

 

Hilsen Signe 

 

 

Styret  
 
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

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 

 

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 

 

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 

 

www.bql.no 

 

 

Innlevering av stoff til 

Lappenytt i juni 

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

 

Frist 25.mai 2021 

 
 

 

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 juni. 
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"Tenderness" - eit av mine evighetsprosjekt 
v/Anne-Ingrid Alme 

 

"Tenderness" - ordboka overset dette med mildhet, ømhet, mykhet - og teppet med dette flotte 

namnet skal ein gong bli ferdig... trur eg. Eller kanskje skal det bli eit evighetsprosjekt og minna 

meg på om å vera mild, øm og mjuk. 

 

Det er nokre år sidan eg såg bildet av teppet i ei Facebookgruppe, og eg prøvde å finna mønsteret i 

quiltebutikkar eg var innom. Eg måtte heilt til Oslo før det lykkast.   

I mønsterposen var det med plastmalar  og mange papirmalar til å festa stoffet på. Med fancy utstyr 

som liten rullekniv og mini skjereplate vart mange tøybitar skorne i rett fasong. Etterkvart gjekk eg 

over til å tegne på stoffet og klippe ut. Det fungerer faktiske best ettersom fleire av malane hadde så 

mange ulike kurver. 

 

Det mørke bakgrunnsstoffet, det grøne stoffet til blada og det orange stoffet til sekskantane vart 

kjøpt inn i slik mengde at det skulle bli nok til heile teppet. Stoff til kronblada tenkte eg å finna i 

"eige lager". Det starta godt. Etterkvart vart eg ikkje så fornøgd med "eige lager". Ein liten stoffbit 

låg i handveska på leit etter nye stoff og på NQF-årsmøte i 2019 fann eg eit nydeleg Kaffe Fassett-

stoff som vart med heim. Det var så fint der det låg i butikken, og passa så godt til prøvelappen. 2 

ferdige blomstrar vart sydde før eg fann ut at det passa ikkje så godt likevel. Det vart ein liten 

nedtur. 

No i vinter då eg var innom eit lokal quiltebutikk, fall augo mine på eit blomstrete vårstoff - opp 

med prøvelappen igjen, og der var fleire av fargane som i prøvelappen. Dette stoffet var godt 

brukande - og plutseleg passa Kaffe Fassett-stoffet også! Dei siste vekene har eg fått litt meir fart på 

syinga, og no veit eg at eg har stoff til mange blomster.  

 

Innimellom har det vore nokre leiteaksjonar. Kvar vart det av det grøne stoffet - kvifor hamna det 

under senga? Og det oransje - kvar vart det av? Ein av plastmalane forsvann også - den hadde glidd 

ut av mønsterveska og hamna innimellom andre ting. Det dukka opp att alt saman, etterkvart. I 

skrivande stund er alt på plass - trur eg. 

 

På mønsteret er det 46 heile blomstrar + nokre halve. Eg har hittil sydd saman 15 blomstrar med 

mellomverk, og 10 blomstrar ligg klare til å festast på. Med dette tempoet blir eg kanskje ferdig til 

eg blir pensjonist! Då skal eg visa det fram på "Vis og fortel" og kanskje blir det bilde av teppet i 

Lappenytt! 
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Noe til "Tepper til glede" 
v/Signe Haugen 

 

Da den store sy-dillen kom over meg tidligere i 

vinter ble det sydd ganske mange tepper til 

aksjonen her i huset.  

 

Jeg ofret noen motivstoffer i friske farger og 

med litt spennende motiver, og laget flere 

tepper med Attic-window-blokker. Disse gir en 

spennende 3-dimensjonal effekt som jeg synes 

gir et gøyalt resultat.  

 

Størrelsen på teppene ble gitt av hvor store 

motivstoffene var, her er et friskt teppe med 

tropiske fugler. 
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Syglad hilsen fra Anne Marie Bottolfsen 
 

Se, denne fine hittebarn-blokken fikk jeg av en quiltevenninne ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde nr 2.  

Og se så fin den ble med gul bord og kant, og 

quiltet med gul tråd - perfekt til påske . 

 

Bilde nr 3:  

Smått men flott. 

 

Bilde nr 4:  

Eller de smaleste remsene a la log cabin 
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Edmund Cluett. 
v/Margun Vatshelle 

 

Siden høsten 2020 og til uti februar har Desiree auksjonert 

ut quilter laget av Edmund Cluett.... Inntekten har gått til 

Dråpen i havet. Det er 28 quilter som har vært med, og hun 

har samlet inn godt med penger. Jeg var heldig og fikk kjøpt 

et bilde som jeg er veldig fornøyd med. 

 

Hvem er Edmund Cluett?  

På slutten av 90-tallet og begynnelsen av år 2000 var 

Edmund Cluett et kjent navn i norsk quiltemiljø, og som 

mann ble en ekstra oppmerksom på han. Men quiltene hans 

var jo og unike. 

Edmund Cluett er født i England i 1956. Som voksen ble han buddhistisk munk og levde i kloster i 

en avsides dal i England.. Men så traff han Angie og ble forelsket i henne. Han forlot klosteret for å 

gifte seg med sin Angie. En tid bodde de i Skottland. Men så fikk Angie jobb i Norge, på United 

World College og de flyttet begge til Norge. Angie fikk en quilt i avskjedsgave, denne inspirerte 

Edmund og han bestemte seg for å begynne å sy. 

 

Han kjøpte seg en gammel Singer sveivemaskin og det er fra denne han tryllet fram alle de vakre 

quiltene han laget. Teknikken hans var å bruke små biter, lagde mye crazy log cabin i firkanter på 

4-5 cm og bygget det opp til tepper/bilder. Men det er vel fargebruken hans som gjør bildene 

spesielle, sterke, klare farger (i kontrast til klosterlivet som var fargeløst) Han begynte med å sy 

store tepper i duse farger, men tålmodighet hadde han ikke så mye av, derfor ble det små bilder som 

kunne bli ferdige i løpet av en dag, 20-30 cm store. I mange av bildene ser vi igjen spor fra hans 

klosterliv, korset er symbolet i mange. Han sydde og litt landskapsbilder. 

 

Edmund Cluett holdt mange foredrag og kurs i 

quiltemiljøet i Norge, dette var første halvdel av 

år 2000. Det var spennende kurs med fargelære 

og collage-teknikk, sikkert mange som har sine 

egne bilder. 

Men etter hvert ble han mer opptatt av foto og 

webdesign, og han flyttet fra Norge i 2015. Da 

han reiste gav han de quiltene han hadde igjen til 

Desiree, samt stoffl ageret sitt og bøkene han 

hadde. Han ba henne gjøre noe godt for 

flyktningene med quiltene sine.  

 

Desiree grublet lenge på hva hun skulle gjøre. 

Da var det ideen om å auksjonere quiltene bort. 

Det var til sammen 28 quilt. Hun begynte i 

oktober 2020 og auksjonerte bort 1 quilt i uken, 

men nå i februar ble det én hver dag for å bli 

ferdig med det. Det kom til sammen inn over 

33.000 kr på quiltene. 25 av 28 quilter ble solgt. De 3 som ikke ble solgt ble trukket ut og gitt bort 

blant de som hadde kjøpt quilt. Bøkene ble også trukket blant de interesserte. Stoffene han hadde 

etterlatt seg ble delt i så mage deler som det var interessenter og solgt for kr.200 og disse pengene 

gikk også til Dråpen i havet. 
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DRÅPEN I HAVET er en norsk organisasjon som ble startet i 2015, det er en humanitær 

organisasjon som skal yte støtte til mennesker på flukt, samt spre informasjon om deres 

livssituasjon. I dag er Dråpen i havet til stede i 4 ulike lokasjoner i Hellas, der de jobber i og utenfor 

flykningsleirene. Det blir distribuert mat, klær og andre nødvendige artikler og arrangerer en rekke 

aktiviteter som gir mennesker på flukt et pusterom i en ellers vanskelig hverdag. 

 

Dråpe for dråpe, skaper vi et hav av forståelse for mennesker på flukt og bidrar til en verden der alle 

møtes med respekt, og menneskerettigheter blir ivaretatt og verdsatt. 

 

Jeg kjøpte av stoffene fra Edmund Cluett. Stoffet sammen med bildet jeg kjøpte skal forhåpentlig 

inspirerer med til å sy a la Edmund. I alle fall var dette et godt tiltak som samlet inn en fin sum 

penger til et godt formål. 

 

Vil du lese mer detaljert om Edmund Cluett kan du lese i Norsk Quilteblad 3/2005, der det er en 

lang og fin artikkel om han. 
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Vis-og-fortell på Facebook 
v/Kjersti Stenhjem Lie 

 

Mange av oss i quiltelaget har i denne perioden vi har vært nedstengt hatt glede av vis-og-fortell på 

Facebook. Nå er det likevel slik at det ikke er alle våre medlemmer som har Facebook. Det betyr 

likevel ikke at de ikke gjerne skulle sett hva som foregår på våre sider der... Hver gang vi skulle hatt 

medlemsmøte har vi hatt vis-og-fortell på Facebook, og hver gang har det vært mange som har vist 

frem det de har laget. Det har vært mange flere enn det vanligvis er på en vis-og-fortell på 

medlemsmøtene. Det er kanskje fordi det er litt mindre «skummelt» å legge noe ut på gruppen vår 

der enn å stå foran forsamlingen på de vanlige møtene? Ikke vet jeg, men det er veldig kjekt å se at 

flere «hiver seg» med!  

 

Variasjonen er stor i det som blir vist frem, og det er utrolig kjekt ☺ Fortsett med å vise frem – og 

ta med den vanen når våre fysiske møter igjen blir mulige! 

 

Her vil vi lage en liten kavalkade av de innleggene som er kommet på siden vår, men det må bli et 

lite utvalg. Alle bidragene får ikke plass her, naturlig nok...  
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" Høne-søm" etter papirmal  
v/Turid Uren 

 

I forrige nr. av Lappenytt (nr. 226) fulgte det med et sømunderlag som man kunne kopiere/laste ned 

og bruke som underlag for å sy påskehøner.  

Ferdig høneblokk måler 6 x 6 inch (ca. 15x15 cm) 

 

Kanskje det er noen som ikke har sydd etter denne metoden før, så derfor vil jeg gi et lite lynkurs!  

Det første du legger merke til er at papirmalen er speilvendt i forhold til den ferdige blokken.  

 

Dette er helt riktig, og den er slik fordi det er på "vrangen" vi syr fast stoffene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi starter med å lage maler av alle de 

enkelte delene. Jeg pleier å ta noen 

ekstra kopier som jeg kan klippe i 

stykker.  

Husk å ta med sømrom rundt alle 

delene. I tillegg legger jeg til et ekstra 

sømrom utenfor dette, som jeg skjærer 

bort etter at jeg har sydd fast biten.  

Bilde 1 

De forskjellige delene er nummerert, og skal sys fast til underlaget i samme rekkefølge. Bruk tette 

sting, f.eks. 1,9 eller 2,0 da blir det lett å rive av stoffet etterpå.  

Stoffene festes på baksiden av papirmalen (med rettsiden ut) men de blir sydd fast fra fremsiden der vi 

har strekene å sy etter. Hold arket med stoffene opp mot en lampe eller et vindu så du er sikker på at du 

har nok sømrom. 

Renskjær sømrommet for hver søm, til ca. ¼ inch. Stryk eller glatt ut hver søm etter hvert. Bilde 2 

 

Bilde 1 
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Når alle delene er sydd fast, renskjæres blokken, men husk at sømrommet rundt blokken 

skal være med! Bilde 3 

 

Bilde 2 Bilde 3 

Bilde 4 

Nå skal alt av papir fjernes, og blokken ser slik 

ut fra baksiden, bilde 4. 

 

Nå kan du applikere nebb og kam, og sy på 

flere kanter rundt, f.eks til grytekluter, bilde 5, 

eller større ting.  

Se bildet på fremsiden av bladet for ideer. 

Planlegg for neste påske! 

Lykke til! 

Bilde 5 
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Opprydding i lappelageret 
/v Signe Haugen 

 
I løpet av de årene jeg har sydd lappeteknikk har det blitt mange små og store «prøvelapper» i 

størrelse cirka putefront i skuffene mine, de aller fleste er ferdig quiltet og klare til bruk.  

 

Noen har vært brukt som kursmodeller, andre bare utprøving av en ny teknikk. Men det er 

begrenset hvor mange sofaputer man har bruk for, dessverre, så i det siste har jeg ryddet frem en del 

av disse og brukt dem til å sy toalettmapper til Søstre-for-søstre.  

 

Jeg har brukt en oppskrift til en halvrund mappe, størrelsen avhenger av prøvelappen jeg starter 

med. Diameter på sirkelen bør ikke være mindre enn 14-15 tommer, jeg foretrekker ca.  17 tommer. 

Med skråbånd og glidelåser fra Stoff & stil, er det raskt og enkelt å sy. Det hender nok at de quiltete 

motivene kommer på litt uventete steder på det ferdige resultatet, men det gjør vel ikke noe. 

 

Jeg har også laget noen tetraederformete mapper, da starter man med et stykke som er dobbelt så 

langt som bredt. Glidelås festes langs de to korte sidene, så stykket blir til et rør, og tetraederformen 

lages med to enkle sømmer til slutt. Et tetraeder er en pyramide dannet av 4 like trekanter, slik som 

formen på kremfløteputtene var i riktig gamle dager. 

 

Sist, men ikke minst, så har jeg oppdaget hvor enkelt det er å sy mapper av typen «bitsy box». Så 

det har blitt noen av dem også. Jeg har lett for at når jeg først kommer i gang med noe slikt, har jeg 

problemer med å slutte mens leken er god …. 
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Søstre for søstre 
v/Turid Uren 

 

For noen år siden fikk jeg og BQL overta et stort stofflager etter Helga Eggøy som var gått bort. 

Grunnen til at jeg ble kontaktet var at jeg var arbeidskollega med en av døtrene hennes. Ønsket var 

at en del av stoffene skulle brukes på gode formål som "Tepper til glede" og "Søstre for søstre". 

 

Stoffene er blitt delt ut i laget til dette 

bruk og også som gevinster på jule- og 

sommer-møtene våre.   

 

Nå er mesteparten av stoffene brukt til 

divese formål, men noen rester har blitt 

liggende hos meg. 

 

Jeg har lenge gått og sett på disse 

blomsterblokkene, og tenkt å bruke dem 

til noe spesielt, og nå er de blitt til 6 

toalettvesker som Margun skal fylle og 

levere videre til et av krisesentrene hun 

har kontakt med.  

 

Føler at dette er helt i tråd med med ønsket fra giverne. 

 

 

Tanker om kreativitet 
v/Anne Marie Bottolfsen 

 

For mange av oss er lappesøm og quilting som et livslangt 

kjærlighetsforhold. Man syr seg gjennom gode og vanskelige perioder 

i livet. Med sytøyet i fanget eller foran maskinen senkes både puls og 

skuldre. Sying er som medisin for sjelen. 

 

Noen av oss har lært av mor, noen av venninner, noen har gått på kurs 

og noen har lært seg av internett. Noen liker det som tar lang tid, mens andre vil sy noe som går 

fort. Noen liker å putle rolig for seg selv, mens andre skinner ekstra sammen med likesinnede.  

I en verden hvor alt tilsynelatende skal skje så fort, er det utrolig deilig å kunne nyte følelsen av å 

skape noe unikt, noe helt eget. 

Når man syr, kan man være sin egen designer, og det er ikke så mye som skal til for å sette et 

personlig preg på det man syr. Velg dine egne farger, lag større eller mindre blokker, lag en ekstra 

kant osv. Og plutselig er det blitt ditt helt eget quilt, som kan lyse opp tilværelsen på en 

regnværsdag! 

Det som er så deilig med lappesøm, er at det finnes noe for alle og noe for enhver smak. Om du 

liker tradisjonelle mønstre, eller det mer moderne, det betyr ingenting. Det viktigste er at du koser 

deg med stoffene og syingen, og finner glede i en fantastisk hobby. 

Forhåpentlig en glede som varer livet ut.  

 

Med syglad hilsen fra Anne Marie B 

 

PS Disse linjene ble inspirert av en artikkel i et strikkeblad, men passet så godt til lappesøm og 

quilting også, at jeg fikk lyst å dele den med dere 
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Convergence – en spennende teknikk 
v/Signe Haugen 

 

I 2004 kjøpte jeg en bok av Ricky Tims, som heter Convergence 

Quilts, den har jeg hatt mye glede av. På en enkel måte kan man lage 

en spennende, variert overflate som kan egne seg veldig godt til å 

applikere på. Jeg kommer ofte tilbake til denne teknikken, for resultatet 

blir veldig forskjellig utfra stoffene man starter med. I forbindelse med 

en større opprydding og gjennomgang i stofflageret mitt i vinter 

sorterte jeg ut flere sett med stoffer som egnet seg til denne teknikken, 

og her er resultatet av noen av dem. Man starter med 4 kvadrater på 

minst 15 x 15 tommer, gjerne litt større. 

 

1 – Blå vinter.  

Hovedstoffet her var et blått/hvitt vinterlandskap med 

bjørkestammer, og jeg fant så stoffer som passet til, men skapte 

litt kontrast. Ett av dem er et selvfarget lyseblått stoff, som jeg 

trykte snøkrystaller på, større og mindre, de 2 siste er mer 

nøytrale. Da jeg hadde fullført ruteteknikken, hadde jeg et 

stykke på 26 x 26 tommer. Dette rammet jeg inn i en smal hvit 

kant, og så laget jeg ramme i to passende vinterstoffer. Til slutt 

applikerte jeg to transparente måner, og noen ville «flying 

geese» til pynt. 

 

 

2 – Til minne om Monet 

To av utgangsstoffene er faktisk laget etter et Monetbilde 

med vannliljer, men i to forskjellige fargesetninger, de 

andre 2 matcher bra i farger og motiv. Her ble den 

convergerte midten mindre, bare 22 x 22 tommer, og derfor 

rammet jeg den inn med en ramme laget av lilla batikk og 4 

firkanter av utgangsstoffene. Midten måtte applikeres fast 

til rammen, og denne sømmen er kamuflert med et blankt 

sateng skråbånd, som danner en indre ramme. Applikerte 

vannliljer og quitilng med vann/bølge-mønster gir fin 

effekt. Monet er en av mine favoritter blant de 

impresjonistiske malerne, og bildene hans har inspirert meg 

mye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To modeller fra internett. 

Ved å søke på "convergence 

quilts", finner man mange flotte 

bilder til inspirasjon. (red.) 


