
Medlemsblad for Bergen Quiltelag nr. 231 februar 2022 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Lappenytt 

En ikke helt ferdig Bonnie Hunter quilt med 

arbeidstittel Rhododendron Trail Mystery!  
Mål ca. 140 x 215 cm og er laget av Turid Uren. 

 

Inni bladet (side 3) vil du finne en detaljert beskrivelse av hvordan 

man syr en Bonnie Hunter Mystery Quilt. 



Lappenytt nr. 231/2022 ✄ Side 2 

 Leder 

 

Å skulle skrive lederen denne 

gangen viste seg å være litt av en 

utfordring. 

Jeg ville så gjerne kunne skrive 

at ENDELIG er alt blitt som 

normalt, men dessverre vet jeg jo 

ikke hvordan livet er når disse 

linjene er på trykk. 

I skrivende stund er det 

fremdeles slik at BQL ikke kan 

arrangere medlemsmøter slik vi 

vil pga strenge smitteverntiltak. 

Ikke flere enn 30 personer og 

minst 1 meter avstand. Ikke 

særlig koselig. 

Forhåpentligvis er det annerledes 

når dere leser dette, og årsmøtet 

er helt som vanlig. Og 

hverdagene kunnet invitere til 

sytreff om formiddagene både 

tirsdager og torsdager slik som 

det stod i et tidligere Lappenytt. 

Og begge steder er det plass til 

flere. Bare kom og bli inspirert. 

Imidlertid; hvis noen vet om et 

ledig og passende lokale på 

kveldstid??!!  

Min oppfordring til dere alle, la 

oss ta vare på hverandre, og 

holde liv i den flotte hobbyen 

vår, korona eller ikke. 

 

Likevel, syglad hilsen  

fra Anne Marie B 

 

Styret  
 
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

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 99 25 9099 

ai.alme@online.no 

 

Bente Larsen tlf 907 60 690 
mayasola@gmail.com 

 

Kjersti S. Lie tlf 477 56 961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 934 07 337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité Redaktør 

Turid M. Uren tlf 402 23 044 

tmuren@online.no 

 

Sekretær 

Margunn Vatshelle tlf 980 10 669 

ma-vats@online.no 

 

Frilansskribent 

Kjersti S. Lie tlf 477 56 961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Styrerepresentant 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe.haugen49@outlook.com 

 

Webansvarlig 

Turid Uren tlf   402 23 044 

tmuren@online.no 

 

Kontakt Tepper til glede 

Anne Kari Reutz tlf 984 51 552 

akarikon@online.no 

 

www.bql.no 

 

 

Innlevering av stoff til 

Lappenytt i april 2022 

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

 

Frist 24.mars 2022 
 

 

Neste møte 8.mars 

kl. 19.30 
 

Foredrag v/Inger 

Naterstad fra 

Kvinnherad 

Husflidslag. Hun 

viser quilt og 

inspirasjon 

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. 

mailto:signe.haugen49@outlook.com
mailto:annetorh@gmail.com
mailto:christine.Andreassen@outlook.com
mailto:ah-jaco@online.no
mailto:ai.alme@online.no
mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
mailto:abehole@online.no
mailto:tmuren@online.no
mailto:ma-vats@online.no
mailto:kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no
mailto:signe.haugen49@outlook.com
mailto:tmuren@online.no
mailto:akarikon@online.no
http://www.bql.no/


 

Lappenytt nr. 231/2022   ✄ Side 3 

 
 

 
 



Lappenytt nr. 231/2022 ✄ Side 4 

 

 
 



 

Lappenytt nr. 231/2022   ✄ Side 5 

 

 
 

 

 

  



Lappenytt nr. 231/2022 ✄ Side 6 

 

Snurrematte med en vri. 
v/Signe Haugen 

 

For en god stund siden kjøpte jeg en skjærematte som kan snurre, slik at det skal være lettvint når 

du skal renskjære mange blokker. Jeg har aldri blitt helt fortrolig med den, mest fordi jeg synes den 

snurrer veldig tregt.  

Christine (Andreassen) viste meg nylig en hjemmelaget slik matte 

som hun hadde, og da fikk jeg (tror jeg) en god ide. Jeg festet selve 

skjærematten på et snurrebrett til krydder som jeg hadde liggende. 

Dette har små hjul og snurrer veldig lett. 

Overflaten på dette brettet var litt ujevnt, 

så jeg måtte fore opp litt med plast så det 

ikke skulle svikte og være ujevnt når jeg 

skar. Selve festingen ble gjort med 

dobbeltsidig tape langs kanten av 

underlagsbrettet.  

 

Nå snurrer alt mye lettere, så neste 

prosjekt med mye renskjæring blir den 

store testen. Den som lever får se… 

 
Underside Krydderhylle 
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Rapport fra "Sy sammen" hver tirsdag. 
v/Christine Andreassen 

 

I høst har laget fått bruke rommet ‘Fanafjell’ på Fana Kulturhus 

på tirsdager i fra kl 10 til 14.30.   Vi har fått lagringsplass for de 

mange kassene med stoff som laget har ‘arvet’.   Målet er å lage 

tepper til ‘Teppe til Glede’. 

 

Anne Marie Bottolfsen og Christine Andreassen har vært der 

nesten hver uke, og andre regelmessige deltakere har vært Eva 

Gjøringbø, Anne Wester og Alfhild Kippersund.  Marit 

Haugland og Anne Kari Reutz har også vært innom. 

  

Det er mange fine stoffer i kassene, i alle forskjellige farger, 

mønstre og motiver, men mange biter er små. I tillegg har vi 

alle et lager av små rester som vi har spart – vi tenker det er kjekt å 

ha og vil komme til nytte en dag.  Men der ligger utfordringen – hva 

skal vi gjøre med det? 

 

Svaret ligger i en to og en halv tommes linjal og mottoet ‘Let’s go 

scrappy!’ 

 

En to og en halv tommes linjal er lett å bruke, og med hjelp av 

Christines Brooklyn Revolver – skjærebrett som kan snues rundt - er 

Alfhild i gang med skjæring. 

 

Å lage et ‘scrappy’ teppe er både lett og vanskelig.   I teorien skal 

man sy helt vilkårlig fra haugen med lapper. I praksis har man en 

tendens til å se hva som passer sammen.   Alle har sine løsninger, 

jeg prøver å dele i ‘lys’ og ‘mørk’ i hver sin boks, og plukker uten å 

se på dem. 

 

 

 

 

Snart hadde vi alle en haug med 2, 3 og evt. 9 patch blokker.  

 

Nå kom utfordring nummer 2, hvordan samle blokkene så man 

ikke har et totalt sammensurium av farger og mønster. 

 

Her kommer samarbeid, 

idéutveksling og feedback i 

spill.  I ‘designverkstedet’ er 

lappene og blokkene lagt ut 

på et bord, og vi diskuterer og eksperimenterer med 

alternativene.   

 

Design i fellesskap er både moro og inspirerende. Vi koser oss 

med utfordringene. 

 

 

 

En ivrig gjeng 

Alfhild skjærer 
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Her er noen av løsningene:  
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Så hvis du har en kasse med rester, ta den med på tirsdager og bli inspirert!  

(P.S. vi prøver å få til et møte om kvelden for de som er på jobb.)  

 

 

Anne Maries lyse mellomverk 

med Christines nine patch 

blokker. 

 

Christines nine patch blokker 

med triangler i firkant gir en 

optisk illusion av buer. 

Anne Maries Farget 

firkanter. 

 

Eva: Fiskeblokk, hunden  

Scotti og en hjereblokk 
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Tepper til Glede 

v/ Anne Kari Reutz 

 
I 2021 har vi også vært preget av Covid 19 mht leveringer av tepper 

til Barneklinikken og måten vi kan møtes på, men overleveringen 

den 21.06. gikk greit. Da var vi 2 quiltedamer fra Voss Quiltelag, 2 

fra Arna Quiltelag og undertegnede fra Bergen Quiltelag. Vi ble 

møtt av Anne-Jorunn fra Barneklinikken og Nina og Ingunn fra 

Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling. Vi fikk også besøk av 

Ansgar Berg som er klinikkdirektør. Det var veldig hyggelig, og vi 

fikk mye skryt av ham! Fra Bergen Quiltelag hadde vi med 51 

tepper og 15 nett.  

Den 16.12. var det igjen nye regler pga Covid 19. Voss Quiltelag bestemte 

seg for å utsette levering til sommeren, men fra Arna og Bergen Quiltelag 

var vi 4 damer som bare fikk kommer «innenfor» døren og gi fra oss 

teppene. Fra Bergen Quiltelag hadde vi med 16 tepper. 

Det ble dessverre ingen sydag i Godvik i 2021, og julemøtet der 

medlemmene skulle levere inn ferdige tepper ble også avlyst, så derfor få 

tepper. 

Til nå er det totalt levert 2.882 tepper, 939 nett og 193 kosekaniner.  

Nå håper vi at Covid 19 snart er over og at aktiviteten tar seg opp. Tusen 

takk til alle som syr tepper, nett og kosekaniner, husk vi gjør en god jobb!  

 

Jeg håper enda flere vil være med og bidra! 
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