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Lappenytt nr. 230/2021 ✄ Side 2 

 

Leder 

 

Hjertelig velkommen alle 

sammen til julemøte igjen. 

Endelig kan vi roe oss ned og 

hygge oss med sosialt samvær og 

få pratet sammen.  

 

Vi har kanskje kost oss med å sy 

fine ting til julegaver og 

julemesser, det skal bli godt å få 

vist dem frem, vi gleder oss. Jeg 

håper virkelig at vi neste år kan 

få være sammen på alle planlagte 

møter og få tilbake vårt vanlige 

møteliv.  

 

Til slutt ønsker jeg alle sammen 

en fin adventstid og en god jul. 

 

Hilsen Bente Larsen 

 

Styret  
 
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

signe.haugen49@outlook.com 
 

Nestleder/tepper til glede 
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09 953 
annetorh@gmail.com 
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Christine Andreassen tlf 950 41 886 
Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Sekretær 
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Redaksjonskomité Redaktør 
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tmuren@online.no 

 

Sekretær 
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Frilansskribent 
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Styrerepresentant 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Webansvarlig 
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Kontakt Tepper til glede 

Anne Kari Reutz tlf 98451552 
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www.bql.no 

 

 

Innlevering av stoff til 

Lappenytt i februar 

2022 

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

 

Frist 25.januar 2022 
 

 

Neste møte 

11.januar kl. 19.30 
 

Vi syr videre på det 

«gamle» 

fellesprosjektet 
                                 

«Quiltestæsj» har 

butikk  

 

Kuvøsetepper 
 

Når du syr kuvøsetepper, er 

det litt spesielle hensyn å 

ta.  

 

Mål: 

80/100 cm x 140/150 cm 

 

Baksiden MÅ være mørk 

og IKKE fleece pga statisk 

elektrisitet. 
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Referat fra novembermøtet 
v/Kjersti Stenhjem Lie 

 

Denne tirsdagen i november hadde Daisy Aschehoug tatt veien over fjellet. Hun kom med tog, og 

hadde kofferten full av vakre quilter.  

 

Navnet Daisy tydet på at damen ikke var helt norsk, men navnet Aschehoug skulle jo tyde på at hun 

hadde røtter her, i alle fall.. Det første var helt riktig. Daisy er amerikaner. Etternavnet fikk hun da 

hun giftet seg med sin mann. Men selv om navnet skulle tyde på solide røtter her til lands, så er 

mannen hennes amerikaner. Svigerfaren har norske røtter, men har aldri bodd i Norge. Da mannen 

hennes fikk jobb på Ås for 4 år siden, flyttet familien til Norge.  

 

Daisy driver sitt eget firma: Warm Folk. Hun har sitt quiltestudio i Nesoddparken, i et nedlagt 

sykehus. Der har hun sitt studio sammen med mange andre kunstnere. Quiltingen begynte hun med 

for 10 år siden, og da begynte hun med søm på papir. Det ble nøyaktig, og det var viktig for henne. 

Etter hvert har hun utviklet sin egen stil, og hun tar gjerne utgangspunkt i en tradisjonell blokk og 

«runder» den. Hun hadde en lur måte å sy kurver på: I stedet for å nåle, så limer hun (med den 

limen man bruker til søm over papir). Det blir mye mer håndterlig og nøyaktig.  

 

Daisy har hatt mønstrene sine i flere kjente quiltemagasin verden over, og akkurat nå har hun et 

godt samarbeid med Quiltemagasinet. Der har hun hatt flere mønstre den siste tiden. Hun har også 

skrevet bok.  

 

Det var veldig inspirerende å høre hvordan hun jobber, og det å få se quiltene var også veldig fint. 

Det er noe helt annet å se quiltene i virkeligheten enn å se dem på et bilde i et blad.  

 

Også denne tirsdagen var det vis-og-fortell, og mye fint ble vist frem. Minner om at bildene kan ses 

på hjemmesiden vår ☺  
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Kjære Quiltelaget 

Hjertelig takk for deltakelse og blomster ved Bikko (Ragna) 

Langlos bortgang! Quilting eller lappeteknikk var en stor del 

av Bikkos livsutfoldelse! Hun brukte hundrevis av timer ved 

symaskinen der hun skapte de flotte lappeverkene. Takk for 

inspirasjon!  

Beste hilsen Gunnar Langlo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen Quiltelags møteprogram 1. halvår 2022 
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Hjertesukk fra Astri Ese Hole tilbake i desember 1997, og like aktuelt i dag også. 

 

Vi oppfordrer medlemmene våre til å bli mer aktive med å bidra med stoff til 

Lappenytt. Det trenger ikke være store saker, men noe som er litt relatert til 

quiltingen.  

Uten stoff, ingen Lappenytt! 
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Historien bak julequilten min - (se forsiden av bladet) 
v/Turid Uren 

 

Utgangspunktet for det som til slutt ble en julequilt, 

ligger mange år tilbake! 

 

Mønster på blomsterkransene fant jeg i et blad som 

heter "Good Housekeeping" som jeg abonnerte på og 

som jeg hadde med meg hjem fra USA i 1984. 

  

Det var totalt 5 forskjellige motiver, som jeg forstørret 

opp til den størrelsen jeg ønsket. De ble brodert noen år 

senere, 10 blokker med rød tråd og én med blå og én 

med grønn tråd. 

  

Planen var at jeg skulle lage noen modeller vi skulle ha 

i Quilte Huset, duker, løpere, puter etc. men av en eller 

annen grunn (som jeg ikke husker) ble de lagt bort, og andre ideer overtok. 

 

Så lå blokkene i en kurv på syrommet mitt, år etter år. De ble tatt frem fra tid til annen, og jeg 

tenkte på hva jeg kunne sy av dem, men så gikk de tilbake i kurven igjen. 

 

Den som satt meg på ideen om å lage et stort julequilt av dem var et av medlemmene i BQL, nemlig 

Gunn Tepstad, som fortalte at 1. desember hvert år la hun julequilten på sengen, og den ideen tente 

jeg på! 

 

Jeg satt meg ned og begynte å tegne noen forslag, der jeg fikk 

med alle blokkene, for nå ville jeg ikke ha noen av dem 

liggende lengre. Jeg kom til slutt frem til et design jeg likte, og 

i fjor høst ble det sydd, og sydd, og sydd! Jeg quiltet hver blokk 

for seg og sydde dem sammen til et stort midtfelt som jeg 

rammet inn med tre rammer.  

Anne på Quiltestallen quiltet heldigvis rammene for meg, for 

da var det blitt et ganske stort teppe, og ikke lett å håndtere i 

maskinen min. Ferdig quilt måler ca. 205 cm x 250 cm. 

 

Nå ligger quilten på sengen min for 2. år på rad, så nå er 

tradisjonen skapt!    
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En liten Trondheims-visitt 
v/Turid Uren 

 

Etter mitt siste besøk hos min sønn på Røros passet det med 

noen timer i Trondheim før jeg tok flybussen ut til Værnes for å 

fly til Bergen. 

 

Jeg hadde gjort en avtale med min quiltevenninne Anne-Donia 

Hafskjold fra Trondheim Quiltelag. Hun stilte villig opp som 

guide og følgesvenn. Det var et ufyselig regnvær, men heldigvis 

stilte hun med ekstra paraply. "En bergenser som reiser på tur 

uten paraply" bemerket hun. 

 

Jeg fikk parkert kofferten min hos Siw i Quiltegården, men 

stoppet ikke der, for der hadde vi bestemt at vi ville innom til 

slutt. 

 

 

Første stopp var hos Abbys Tekstiler der jeg hilste på Hanne Kristine. Det var en stor butikk med 

masse stoffer, alle slags sy-tilbehør og symaskiner. Jeg var på jakt etter lyse bakgrunnsstoffer og her 

var det godt utvalg så det ble litt handel. I tillegg hadde jeg hørt så mye om denne stilettoen som 

byAnnie har designet, så den fikk jeg også kjøpt her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg fikk også med meg et spennende besøk i de 

arkeologiske funnene av Klements-kirken, en av 

de eldste kirkene i Trondheim, som ble oppdaget 

da det skulle bygges et nytt stort bygg i 

Trondheim. Den eldste delen er datert til 

vikingtiden, ca, år 1000. Veldig spennende å få 

se litt av vår fortid, og spasere midt inne i det. 
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Siste stopp på turen var hos Siw i Quiltegården. 

Denne butikken har jeg hørt så mye om at jeg 

gledet meg til å komme der. Det var en veldig 

koselig butikk, en sann fryd for øyet, med flott 

presentasjon av stoffene i forskjellige avdelinger 

og samlet etter farger og temaer.  

 

Her måtte jeg bare gå rundt og nyte alle 

inntrykkene, og Siw er en veldig trivelig og blid 

dame! 

 

Det ble litt handling er også, måtte jo ha med 

hjem litt utenbys stoff! 

 

  

Dette ble en fin avslutning på en allerede 

flott tur, først til Røros og så noen timer i 

koselige Trondheim, der jeg for første gang 

besøkte disse butikkene som jeg har hørt så 

mye om. 

 

Jeg har bestemt meg for en ny reiserute 

heretter når jeg reiser til Røros. Først fly 

tur/retur Trondheim og buss tur/retur 

Røros, så det kommer nok til å bli flere 

quiltestopp her senere! 
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Våre ivrige "messedamer" 
v/Turid Uren 

 

Så er årets julemesse i Bjarghallen på Stend i regi av Fana Husflidslag historie. Messen holdes 

siste helg før første søndag i advent, og i år ble det 21. og 22. november. Som medlem i Fana 

Husflidslag er jeg alltid med på dette, og er å finne i kafeen, denne gangen var jeg "kassadame".  

 

Det ble meldt om litt mindre besøkende denne gangen, spesielt lørdag, men søndag virket det som 

om det var mane kjøpeglade kunder som skulle handle julegaver. To av våre medlemmer er faste 

innslag på julemessen, og de har alltid med seg mye fint å friste med. 

 

 

Anne Kari Reutz hadde som vanlig et 

stort utvalg i løpere og duker i tillegg 

til en del nett og mindre gaveartikler, 

det jeg kunne se. Det ligger mange 

arbeidstimer ved symaskinen bak et 

så stort utvalg av modeller og 

mønstre, men jeg vet at Anne Kari 

koser seg med dette, og liker å delta 

på messer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Karin Nordheim Hansen har et 

annet vareutvalg. Her går det mest i 

toalettmapper, vesker, nett og fine trekk 

til sofaputer. Masse festlige motivstoffer 

som trekker kunder. Noen forklær så jeg 

også, og litt småsaker. Sikkert enda mer, 

men vanskelig å få med seg alt i det store 

vareutvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lappenytt nr. 230/2021   ✄ Side 11 

Litt julestemning 
v/Signe Haugen 

 

Tidlig i min quiltekarriere laget jeg dette juleteppet som 

henger på veggen i stuen min hver eneste jul. Det sto avbildet 

på forsiden av Lappenytt nr. 177 i 2013. Året etter fant jeg ut 

at jeg trengte en juleduk, og da tok jeg utgangspunkt i dette 

teppet. 

  

Veggteppet er 4 x 5 blokker, satt «på spissen», mens duken 

ble utvidet til 5 x 8 blokker, for å få det til å passe til bordet 

mitt. Fargesettingen er litt annerledes, av praktiske grunner. 

Jeg beholdt blokkene rundt kanten, med stjernene og borden, 

men treblokkene ble snudd 90 ° så de står langs langsidene.  

 

 

 

I tillegg laget jeg 2 forskjellige juleaktige blokker 

som jeg hadde brukt i andre juleprosjekter. Først en 

krans, laget av 4 ʺBow-tie"-blokker og et flettet 

hjerte, som beskrevet i Lappenytt 197/2015, side 11.  

 

Jeg trengte 18 stjerneblokker med border på, 12 

treblokker, 10 julekranser og 6 hjerter. 

Kransblokkene og hjerteblokkene ble justert i 

størrelse med strimler av bunnfargestoffet så de ble 

like store som stjernene og trærne (7,5 inch ferdig 

mål).  

Duken er mye brukt, og dessverre har det røde farget 

over på det hvite i vask, så den er ikke spesielt fin 

lenger, men jeg ville dele ideen med dere om 

hvordan man kan omarbeide et mønster for å lage 

noe annet. 
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Besøk av Daisy Aschehoug i BQL 
v/Turid Uren 

 

På november-møtet i Bergen Quiltelag fikk vi 

endelig besøk av Daisy Aschehoug, den 

spennende quiltedamen fra USA som har slått seg 

ned på Nesodden med mann og barn og er aktiv 

med foredrag, kursing, har skrevet bok, og 

designer stadig nye mønster. En meget allsidig 

dame altså! (se også Lappenytt nr. 224, side 3). 

 

Vi har ventet lenge på dette foredraget, hun skulle 

vært hos oss på november-møtet i 2020, noe 

corona-pandemien satt en stopper for.  

 

Det var spennende å få vite litt om hennes quilte-liv, og hvordan hun hadde utviklet seg. Hun hadde 

startet ut ganske tradisjonelt, men begynte snart å eksperimentere med nye måter å se tradisjonelle 

mønster på, og spesielt buede linjer var spennende. Hun gikk fra diagonalt delte kvadrater 

(trekantrute), og laget en buet linje der den diagonale linjen er, og vips hadde hun et helt nytt 

utgangspunkt som hun har brukt på mange måter i sitt design.  

 

Hun hadde med seg bøker og mønstermaler for salg, og vi var veldig kjøpelystne! Nå blir det vel 

mange quilter etter hennes modeller eller bare etter hennes prinsipp å se på "Vis og fortell" neste år!  

  

Her var malen jeg kjøpte, den kom i tre størrelser. 
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Turid Tennebekk Hansen – damen som låner oss lokale til sysammen  

«Tepper til glede». 

 
Jeg har alltid likt håndarbeid, strikking, brodering, søm osv. 

Mine første klær sydde jeg tidlig i tenårene. 

Min mor var utdannet «syerske» som det het den gangen, så 

jeg fikk mye hjelp av henne. 

Da barna var små ble symaskinen flittig brukt. 

 

Det var en venninne som tok meg med til Quiltehuset i 

Bergen på slutten av 1980-tallet. 

Der oppsto interessen min for lappeteknikk. Jeg meldte meg 

på nybegynnerkurs, og etter det ble det flere kurs. Hun tok 

meg også med på møte i BQL som da ble holdt på Nordås. 

Etter noen få år hadde hun mistet interessen, men jeg 

fortsatte. 

 

I 2012, da NQF hadde årsmøte i 

Bergen, meldte jeg meg som 

medhjelper og det var utrolig kjekt. Da jeg noen år senere ble spurt om å 

være med i styret i BQL, takket jeg ja. 

Noen hadde fortalt meg at det var så kjekt å være med i styret. Man ble så 

godt kjent med hverandre, og det var også min erfaring. I tillegg fikk jeg 

være med på å bestemme aktiviteter i laget osv. Jeg vil anbefale alle å ta en 

periode i styret. Nå er jeg revisor for quiltelaget, så jeg ikke helt ute av 

styreverv enda. 

 

 

Etter den perioden i styret startet vi en 

quiltebee med Bikko i spissen. Dessverre gikk hun bort i august og 

vi savner henne. Nå er vi bare 3 igjen. 

Er nå med i enda en quiltebee som har sitt utspring i bekjentskap 

som jeg fikk da jeg satt i styret. 

 Der er vi 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg satt i styret i 3 år og i den perioden arrangerte vi 

Vestlandstreff i Bergen på Suitellet.  

 

Jeg er også medlem i Norsk Quilteforbund (NQF) og der 

har jeg vært på to årsmøter hvor jeg har truffet 

medlemmer fra hele landet. 

Jeg har også vært med på mange kurs i regi av BQL, det 

er utrolig lærerikt og sosialt. 
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Quiltede julekort 
v/Kjersti Stenhjem Lie 

 

De siste årene har jeg laget quiltede julekort. Ikke veldig 

mange, men noen. Og antallet har ikke vært det samme 

hvert år, heller. 

 

Julekortene er litt større enn et vanlig kort (mine kort måler 

16,5 x 23 cm), og passer fint som "mug rugs". Noen av 

mottakerne har fått hvert år de siste årene og har en fin 

samling av jule-mug rugs.  

  

Jeg får stadig vekk tilbakemeldinger på at de er i flittig bruk 

og at det knyttes litt spenning til hva som er "årets" design. 

Det finnes så mange ulike motiver å velge blant at det er 

bare fantasien som setter grenser.  

 

Det er utrolig koselig å sy disse kortene, også. De trenger jo 

ikke å gjøres spesielt komplisert, og da er de er raske å lage. 

Men har man lyst til å slå seg løs er det ingenting i veien for 

å gjøre det mer detaljert.  

 

Jeg lager alltid et til meg selv når jeg først er i gang, og 

skriver årstallet på baksiden, så jeg husker når jeg laget 

hvilke kort. De kortene som sendes i posten sendes i en 

boblekonvolutt. Da er de godt beskyttet.  

 

Ønsker alle dere quiltedamer en god førjulstid med masse 

koselig håndarbeid, og en riktig god jul når den kommer!   

 

Syglad hilsen Kjersti  
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Knusk 
v/Anne Marie Bottolfsen 

 
Alle som syr lappeteknikk, får en masse små rester. Hva gjør man så med disse? Noen kaster dem 

uten å bry seg mere, men vi er altså noen som helst skulle brukt dem heller enn å kaste. 

 

I blader og på nett finnes noen ideer. Det siste er «crumbs», har jeg sett på You Tube, som altså er å 

lage noe av de aller minste restene. Husker dere da det het Crazy Quilt?  

Gjerne pyntet med dekorsting, blonderester, knapper etc?  

 

Det ble for dillete og rotete for meg, men nå har jeg altså fått for meg at disse små restene kan syes 

sammen vilkårlig og bli ganske så fine. Og hva skulle de kalles. Jo, KNUSK, synes jeg lyder 

uhøytidelig og gøyt ut, så det ble det. 

 

Se på bildene. Får du lyst å prøve? 

 
Syglad hilsen fra Anne Marie B 
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Quilten som forsvant! 
v/Anne Gro Vinje Larsen 

 
Da jeg var i styret til NQF i 2017, planla vi jubileums årsmøte 

2018. Vi hentet fram aktuelle hendelser gjennom forbundets 

30 år. Jeg tenkte de ville ta med NQF og Kvinner og Klær 

(KK) sin quiltekonkurranse som var i 1991. 

 

Jeg spurte min datter Gry om jeg kunne få låne den quilten 

som hun hadde fått til 20 årsdagen sin, men hun sa hun kunne 

ikke finne den. Vi lette overalt, men borte var den. Vi forsonet 

oss med at den hadde blitt borte i en flytting. 

Konkurransen ble ikke nevnt på planleggingsmøtet. Jeg var litt 

lettet, men samtidig veldig lei meg.   

 

I begynnelsen av desember 2020 ringte min datter Hege meg 

og fortalte at hun hadde vært på loftet over garasjen. Der 

oppdaget hun en stor plastboks med en del farget materiale. 

Den viste seg å inneholde vinner-quilten fra NQF og KK’s konkurranse.  

I boksen var det ikke bare én quilt, men fem! 

 

 

Vinner-quilten har en medaljong i midten. Det er en applikasjon. Jeg hadde brukt motivet fra en 

annonse i Quilter’s Newsletter Magazine som jeg hadde forstørret. Applikasjonen er håndsydd. 

Blokkene rundt, Attic Window, er både sydd på strek og på maskin.  

Størrelsen på quilten er 240 cm x 260 cm. 

 

 

 
Seil 1 er en scrap quilt. Jeg hadde prøve «bøker» med 

Provence stoffer. Jeg klippet rektangler på 9x4 inch 

sammen med ensfarget blå stoffer. De delte jeg på 

skrått og sydde dem sammen på strek. Jeg sydde 

sammen 3 og 3 til en blokk.  

Det ble 2 quilter 203 cm x 212 cm.  

 

 

 

 
 

Klovne-quilten sydde jeg til Sondre, barnebarnet vårt.  

Han fikk det til 1 årsdagen sin i 1996. Klovneblokken 

fant jeg i en bok med barne-quilter.  

Min mann tegnet klovnen som han ville skulle være i 

midten på quilten. Den er applikert for hånd. Blokkene er 

sydd på strek. Kantborden er sydd på maskin.  

Den er 175 cm x 177 cm.  

 

Alle quiltene er quiltet for hånd.  

 

1.premien fra KK's konkurranse 
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I boksen var 2 quilter til. De var mine som jeg hadde lånt bort.  Jeg hadde savnet spesielt den lilla 

som var vår advents quilt. Det er en Trip Around the World design. Den er sydd på maskin etter en 

hurtig teknikk og hånd quiltet. Den er 140 cm x 140 cm.  

Doubble Wedding Ring ble sydd etter en type hurtig teknikk på maskin. Den er også quiltet for 

hånd. Den er 123 cm x 123 cm. Begge disse qultene hadde jeg kurs i på 1980-tallet. 
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"Tepper til glede" søm – på Fana Kulturhus hver tirsdag 
v/Alfhild Kippersund 

 

Eva Gjøringbø har sydd nokre fine tepper til barneklinikken. Alle 

teppene er sydd av stoff vi har fått, eller kjøpt til dette formålet.   

På loftet i Fana Kulturhus har vi fått låna eit rom der vi møtes 

kvar tirsdag. Der kan dei som vil henta stoff, vatt eller bakstykker 

til sine arbeider.  

 

Christine Christine Andreassen vil vere der frå kl. 10 til 14 kvar 

tirsdag. Ein glede for oss er om vi kan ha uforpliktande sosiale 

møter, der vi syr, eller saman deler nistepakka vår. Kaffi og te 

vert servert og laga til på kulturhuset. 

 Vi har mykje fine stoff som vi kan sy av, og håpar du har lyst og koma å vera saman.  

Vel møtt, ser fram til å sjå dykk! 
Helsing frå Alfhild  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her er nokre bileter av Eva sine fine tepper 
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Bokomtale 
v/Signe Haugen 

 
«WALK» og «WALK 2.0» av Jacquie Gering 

2 bøker om quilting med overtransportør. – Anbefales på det 

sterkeste! 

Jacquie Gering er en moderne quilter som er viden kjent for sine 

quilter med enkle, geometriske figurer som svever på flatene, og 

utstrakt bruk av quilting i enkle former. Hun bruker mye rette linjer, 

og på grunn av dette har hun utviklet en spennende teknikk der hun 

bruker overtransportøren. For quiltere som ikke føler seg komfortabel 

med frihåndsquilting, er dette et godt alternativ som kan gi mange 

annerledes, moderne uttrykk.  

 

WALK gir først en innføring i grunnteknikken, og beskriver blant 

annet noen enkle triks som er til god hjelp. Jeg visste for eksempel 

ikke at det finnes noen merker på de fleste trykkføtter, som er til god 

hjelp når man skal quilte parallelle linjer. Hun merker opp en del 

hjelpelinjer, mest med bruk av maskeringstape, men også 

merkepenner, til å lage rutenett i forskjellige varianter, som så kan 

utfylles til mer avanserte mønster. Og det som er kjekt med denne 

typen quilting; maskinen styrer fremdriften, og hun anbefaler at man 

syr rolig og behersket, for det gjelder å følge hjelpelinjene og å treffe 

godt i krysningspunktene.  

Boken er full av skisser av forskjellige quiltemønster og bilder der 

hun har brukt noen av dem. Hun quilter også i slake buemønster, 

gjerne med parallelle linjer her også, og det var forbausende lett å få 

til. Innimellom viser hun hele quilter der hun har brukt teknikkene, 

der er det mye spennende. 

 

WALK 2.0 har første en litt kortere innføring/repetisjon om 

teknikken, før hun gyver løs med flere mønsterideer. Denne er nok 

litt mer «for viderekomne», med mange artige, mer innviklete mønsterideer, men har du fått med 

deg det grunnleggende fra bok 1, er det mye gøyalt å finne her. 

Jeg har min vane tro laget noen prøvelapper der jeg har brukt teknikkene for å se om jeg fikk det til, 

og her ser du resultatet. 

 

Signe sine prøvelapper:  
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