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Sydd av Margun Vatshelle
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Anne Marie Bottolfsen tlf 970 09 953
annetorh@gmail.com

Så sitter jeg en søndags
ettermiddag og kjenner at våren
kommer (i natt gikk klokken
fram) og det er lysere tider foran
oss. Solen skinner ikke, men
noen påskeliljer titter fram.
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mayasola@gmail.com
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Mette Lise Vikne Tel: 41 26 70 49
mette.lise.vikne@gmail.com
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Redaksjonskomité Redaktør
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tmuren@online.no
Sekretær
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Laget har et ‘nesten’ nytt styre ja gjenbruk gjelder ikke bare for
stoffer, men også for tillitsvalgte
- og vi ser fram til å kunne
fullføre et møte program. Vi
minner alle at utfordring til mai
møte er å vise fram noe sydd i
rødt, hvit og blått.
Etter møtet i mars, kom det fram
en interesse for kurs, som vi skal
prøve å ordne til høsten. I tillegg
håper vi å sette sammen et
spennende program og vi
undersøker andre muligheter,
kanskje en tur eller bør vi tenke
på en utstilling i 2023? Da vil
det være 10 år siden siste gang.
Og mye har skjedd i quilteverden
siden den gang.
Vi gleder oss!
Med vennlig hilsen
Christine Andreassen

Neste møte 10.mai
kl. 19.30
Oppfordring: sy noe i
rødt, hvitt og blått
som vises frem på
dette møtet

Møtet i juni
14.juni kl 19.30
Vår tradisjonelle
kurvfest – stort
lotteri

Innlevering av stoff til
Lappenytt i juni 2022
sendes
Astri Ese Hole eller
Turid Uren
Frist 26.mai 2022

Styrerepresentant
Webansvarlig
Turid Uren tlf 402 23 044
tmuren@online.no

Kuvøsetepper

Kontakt Tepper til glede
Anne Kari Reutz tlf 984 51 552
akarikon@online.no

Når du syr kuvøsetepper, er
det litt spesielle hensyn å ta.

www.bql.no

Mål:
80/100 cm x 140/150 cm
Baksiden MÅ være mørk
og IKKE fleece pga statisk
elektrisitet.
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Fra den nye lederen
Jeg takker for tilliten og tar fatt på min tredje gang som leder i Bergen
Quiltelag. Jeg er fremdeles genuint opptatt av lappesøm og quilting, og tror
fullt og fast at jeg og resten av styret har noe å tilføre i laget.
Imidlertid erd et slik at vi i styret trenger tilbakemeldinger. Hva mener
dere om den jobben vi gjør? Er vi på rett kurs? Eller sitter du og tenker på
hvorfor arbeider vi ikke med akkurat sakene du ønsker? Vi i styret er
mottagelig for flere ideer og meninger, og tar gjerne imot forslag. Helst
skriftlig!!
For dere har vel fått med dere at lappesøm og quilting er veldig hot og in i
tiden? Sikkert på grunn av ideer om gjenbruk og bærekraft som motvekt til
sløsing og overflod. Sy dine egne klær, sy om og kast mindre! Jeg leser i
det danske bladet Boligliv at quilt av gamle stoffrester (eller nye) er
moderne som aldri før. Og til min utilslørte glede finner jeg i Narvesen
kiosken i sentrum et tykt og fristende blad som heter "Quilting and
patchwork for beginners". Dette lover godt!
Nå har vi alle en sjanse til å ta godt imot nye medlemmer som finner veien
til oss i Quiltelaget, eller kanskje tidligere som vil tilbake.
Utsnitt av mitt siste nysydde quilt,
Syglad hilsen fra Anne Marie B
med quilting ala Japan bretteteknikk

Referat fra marsmøtet.
V/Signe Haugen
På vårt første «vanlige» medlemsmøte på lang tid ble medlemmene møtt med loddsalg ved
inngangen istedenfor krav om inngangspenger, en hyggelig avveksling. På et raskt ekstraordinært
årsmøte før det egentlige møtet, ga medlemmene aksept for at styret i år vil bestå av kun 5 aktive
medlemmer. Det har vist seg umulig å finne en erstatter til et nyvalgt styremedlem som har trukket
seg, og et medlem har helseproblemer som gjør det vanskelig å ta aktiv del i det som må gjøres.
På det vanlige møtet holdt Inger Naterstad fra Sunnhordland foredrag der hun viste bilder som viste
hennes quilteutvikling gjennom nesten 50 år. Jeg tror vi alle kjente oss litt igjen når det gjaldt
stoffbruk og teknikker fra lang tid tilbake. Det ble fra flere hold ytret ønske om kurs i noen av
modellene hun viste, så det vil komme senere. Etter trekning av kveldens lotteri var det innlevering
av kuvøsetepper til barneklinikken på HUS, og selvfølgelig vanlig vis-og-fortell til slutt. En
hyggelig kveld.

Hei, eg heiter Anna Synnøva Hundal.
No har eg vore medlem i quiltelaget i nesten 30 år. To klubbar er eg
også med i. Så her har eg funne mykje quilteglede og fellesskap.
Lite visste eg, då eg gjorde mine første famlande forsøk på
lappeteknikk, at eg skulle finna nokon av dei beste vennene mine
pga syinga! Eg har vore med i styret ein gong før, og eg gler meg til
to nye år.
Interessa starta med eit årsmøte i Norsk Quilteforbund i Bergen, og
det var stilt ut små quilt i nokre butikkvindauge. Kvar dag gjekk eg
forbi desse, og svigermor og eg gjekk på utstillinga til årsmøtet. Det
gjorde sterkt inntrykk, og dette ville eg prøva! Eg fann mønster og
kjøpte stoff på Quiltehuset. Der var det med noko kjempesmart til
ein hurtigteknikk - som eg ikkje forstod. Det gjekk eit heilt år, så kom svigerinna mi på besøk. Ho
hadde med eit nydeleg, lite sengeteppet til dokkesenga. Og ho viste meg korleis det skulle gjerast.
Og dermed vart eg hekta!
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Styret 2022
(Mangler Mette Lise Vikne)

Takk for meg
v/Signe Haugen
På årsmøtet i forrige måned kunne jeg endelig takke av etter 5 år som leder i BQL. Det har vært 5
hyggelige år, men det har jo vært noen utfordringer også. Pandemien spilte oss mange puss de siste
årene, og selv om vi prøvde så godt vi kunne, ble det ikke mange møter i laget. Slikt er frustrerende
for alle parter, ikke minste dere medlemmer. Nå ser det heldigvis lysere ut, så vi kan fortsette som
normalt. Jeg ser frem til å møte dere alle på møtene fremover, men nå som et vanlig medlem. Det
skal bli godt, men også litt rart, men det er på tide at andre overtar ansvaret. Medlemstallet vårt har
dessverre sunket under pandemien, men jeg håper vi alle vil gjøre en innsats for å verve nye
medlemmer. Det bør være en hovedprioritet fremover.

Tepper til Glede / Quilting av teppene
Anne i Quiltestallen har bestemt seg for å gi seg med quilting av tepper. Hun har heldigvis satt meg
i forbindelse med Janne Grethe Torsvik som vil overta for henne. Janne bor og har longarmmaskinen sin i Åkrehamn, men arbeider 50% på en skole i Sandviken, og er derfor mye tilgjengelig
for oss mht levering og mottak av tepper. Janne quilter samme mønster og til samme pris som Anne
gjorde. Som før blir det på quiltemøtene dere leverer og får tilbake ferdig quiltede tepper. Det som
blir nytt nå, er at dere får vatt og evt bakside på møtet. Husk når dere måler at vatt og evt
baksidestoff må være minst 10cm større enn toppen på alle sider. Det er mye stoff på «Fanafjell»,
men om noen av dere har baksidestoff til teppene er det fint.
Teppene må merkes GODT med navn, og vi leverer 1 pose pr teppe. Denne skal inneholde topp,
vatt og bakside. Vær snill å ta kontakt dersom noe er uklart.
Med vennlig hilsen
Anne Kari Reutz
Mobil 984 51 552
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Inger Naterstad –
quiltedamen fra Kvinnherad.
v/Astri Ese Hole
På marsmøtet hadde vi besøk av
Inger Naterstad som fortalte og viste
bilder fra sitt quilteliv. Hun begynte
på Husflidskolen i 1974 og der fikk
hun en første introduksjon til
lappeteknikk. Det var en beskjeden
start med noen sekskanter og lite
utvalg av stoff. Hun fikk kjøpt
gardinstoff og bekledningsstoff,
men lite av det vi i dag tenker på
som quiltestoff.
Log cabin ble etter hvert favoritten og hun har utviklet en teknikk med crazy log cabin som hun
forøvrig hadde kurs i for oss i Bergen Quiltelag for en god del år siden. En virkelig flott teknikk.
På 1990 tallet ble utvalget av stoff mye bedre og det ble ofte besøk til Bergen og Quiltehuset.
Hun fikk inspirasjon fra et bilde hun så på en utstilling av Mariakirken i Bergen og fikk da lyst å sy
et bilde av Baroniet i Rosendal. På 80-tallet tok det helt av med lappeteknikk og quilting og det ble
mange løpere, kuvertbrikker og puter.
Inger er medlem av Stord Quiltelag og får mye inspirasjon der. Det er også en gruppe i Kvinnherad
Husflidslag som kommer sammen og syr, men det har ikke vært en aktiv gruppe i de siste årene.
Nå er de en gruppe på ca 10 stykker som kommer sammen og syr hver uke.
Inger viste bilder av sine arbeider og hadde med mange av arbeidene som vi kunne se nærmere på.

Modeller i Crazy Log Cabin teknikken

Påskehøner –
eget design
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Butikkene på årsmøtet NQF
v/Astri Ese Hole
Det var mange butikker som hadde rigget seg til i den store
messehallen på hotellet. Gledelig var det at "Quiltestæsj"
fra Bergen hadde tatt turen i tillegg til butikker fra mange
steder i landet, "Sybutikken" kom helt fra Narvik.
Det var mye å velge mellom både stoff, mønster og
duppeditter som du egentlig ikke visste at du trengte. Det
som er kjekt med så mange butikker på samme sted, er at
de har så mye forskjellig og hver butikk har sin stil.

Lappemor

Det var i tillegg flere av butikkene som
demonstrerte forskjellige linjaler og teknikker.
Lappemor fra Tynset, Quiltebutikken på fjellet, fikk flest
stemmer fra publikum denne gang og det var gledelig.
Det er alltid hyggelig å komme til denne butikken og se
hva de har. Jeg må innrømme at det ble med hjem noen
duppeditter og litt stoff som jeg absolutt ikke har bruk
for, men som jeg bare måtte ha!
Quiltestæsj
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Noen av mine favoritt quiltemønstre
v/Signe Haugen
Jeg har i den siste tiden fått noen favoritter når det gjelder quiltemønster, både border og
utfyllingsmønster, og i denne og senere utgaver av Lappenytt vil jeg presentere noen av dem. Jeg
liker mønster der man ikke kan forvente at figurene skal bli like hele tiden, selve mønsterideen
inviterer til variasjon, fordi det SKAL være ulike former.
1 – SNEGLESPOR
Dette mønsteret har mange navn, men jeg synes Sneglespor er veldig treffende. Det egner seg
veldig godt til å fylle ut rundt frittstående blokker i ulike fasonger. (se bildet) Slik gjør du: Sy en
ujevn spiral med litt buer og kanter på. Når du går innover i spiralen, må du huske på å ha så stor
avstand mellom sømmene at det er plass til å komme ut igjen. Se skissen. Så snur du og syr deg ut
igjen mellom de allerede sydde sømmene. Skissen med bildene er hentet fra boken «step-by-step
Texture quilting» av Christina Cameli, som jeg vil anbefale på det varmeste.

Referat fra Norsk Quiltetreff 2022
v/Anne Ingrid Alme

Foredrag med Jo Avery:" My life as a quilter"
Jo Avery lærte å sy av storesøstra si; først småting då ho var
6 år gamal og som 10-åring lærde ho å sy Hexagons/English
Paper Piecing.
Butikken Liberty i London sel bl.a stoff til lappeteknikk, og
der fekk ho auga på broderipakkar i "tapestry", og ho vart
hekta på denne typen brodering. Ho - og han som ho
etterkvart gifta seg med - starta med å designa og laga
broderipakkar (kit) for sal, bl. a til Liberty. Firmaet fekk
namnet Cleopatra´s needle, og det firmaet eksistrere fortsatt
med andre eigarar.
21 år gamal starta ho på ein ny hexagonquilt, og det var første av mange quiltar som ho har designa
og produsert i over 30 år.
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Etter at Jo og familien flytta til Scotland, var ho travelt opptatt med gutane sine. Etterkvart fekk ho
tid til meir handarbeid av ulike slag, bl.a hekling og sying både med maskin og for hand. Ho
oppdaga fleire quilteteknikkar enn dei tradisjonelle. Ho vart inspirert av samtidsquilt, green quilt
movement (sy kjærleik, healing og balansert energi inn i
quilten) og Art Quilt. Jo quiltar både med maskin og for
hand, gjerne begge deler i samme quilt. Ho brukar ulik
tjukkelse og farge på quiltetråden, og dette gir ein eigen
effekt.
Ho jobbar online, har hatt blogg sidan 2009, ho deltek
internasjonalt, lagar møstre for sal, har mønstre i
quiltemagasin, underviser og er ein svært allsidig og aktiv
person. 2 bøker har ho utgitt; ei grunnbok i quilting og ei
om broderi.
Jo samarbeider med 2 andre i The Thread House, som
tilbyr retreat i eksklusive omgjevnader med vekt på
"kreativitet, intimitet og isolasjon". I tida med pandemi har
dei hatt workshops på video og på den måten jobba etter
målet sitt som er å dele kunnskap og quilteglede.

Kurs med Jo Avery: Tendrils project pouch
Kurset bestod av å bruke symaskin til å applikere ein
slyngplante på eit panel som skulle bli til ei veske
med glidelåslukning.
På førehand hadde eg fått tilsendt materialliste med
ting som var forventa at me skulle ta med til kurset.
Panelet som skulle applikerast på, kunne vera enkle
stoffstykke eller ferdigquilta panel i størrelse 11" x
13". I tillegg måtte me ha med eit stykke tøy til
applikasjonen. Mine panel hadde eg laga etter
inspirasjon frå bilde frå Jo Avery sin instagramkonto.
13 damer deltok på kurset til denne fargerike dama.
Alle fekk utdelt mal til blad + bitar med sølvpapir. Ho forklarte og demonstrerte korleis me skulle
gå fram for å skjære rundt blad-malen ,deretter korleis blada skulle pakkast inn i sølvpapir og
pressast med strykejern. Jo gjekk rundt og veileda oss individuelt før ho samla oss igjen for å
demonstrere og forklare neste steg.
Midt i kurset hadde me lunsjpause før me fortsette med
applikering med symaskin. For å lage ei veske måtte me ha
2 panel, fôr og glidelås, og fleire kursdeltakarar fekk ferdige
veska si før kurset var slutt. Som "quilteengel" hadde eg
nokre andre praktiske oppgåver som måtte fullførast, så mi
veske var ikkje heilt ferdig då eg avslutta syinga.
I tillegg til å vera ein fantastisk quiltar, er Jo Avery også
dyktig kurshaldar som viser og forklarar godt, både i gruppa
og til ein og ein etter behov. Me fekk også ei detaljert
oppskrift til å ta med oss heim. Eg satsar på å få veska mi
ferdig til neste quiltemøte.
Jo Avery har Facebookside, er på Instagram og har blogg.
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Kurs med Daisy Aschehoug: Giant nested curves
Daisy Aschehoug besøkte oss i quiltelaget i november, der ho viste og fortalde om quiltelivet sitt.
Eg såg verkeleg fram til å gå på kurs med Daisy, som er så entusiastisk og full av energi.
Til materiale skulle me ta med oss stoffrestar i tillegg til nokre større stoffbitar og symaskin.
Stoffrestane skulle me sy saman til større stykke som var stort nok til å bruka sjablongane på. Eg
valde å laga eit veggoppheng med ein stor sirkel, ca 25" x 25". Sirkelen består av 4 kvartsirklar med
bakgrunnstoff som dannar ein kvadrat. Kvar kvartsirkel kan ha ulikt mønster/samasetning.
Daisy har laga akrylsjablongar som me kunne
låna - eller kjøpa. For å
tilpassa sjablongane, måtte
stoffstykket ha 90 vinkel.
På veggane i kursrommet
hadde ho hengt opp mange
eksempel på løysingar som
me kunne gå rundt og
studere, ta bilde av og sjå på
når me kom heim. Ho snakka også om fargar, valørar og om ulike
mønstertrykk på stoffet.
Me fekk gode tips til å sy bua saum slik at resultatet vart fint. Desse
tipsa er "gull verdt" også for andre prosjekt!
Med heim i bagasjen fekk me med eit flott hefte med mønsterutsnitt og gode forklaringar til dei
ulike stega i prosessen.
Kurs med Daisy kan anbefalast! Ho skal forresten delta både på Vestlandstreffet og syhelg på Voss
- begge i oktober 2022.
Ho har brukar namnet "Warmfolk" på websida, Instagram og Facebook.

Utstillinger på årsmøtet i NQF
v/Margun Vatshelle
Endelig, etter 2 år med avlysning ble det årsmøte. Jeg gledet meg til å komme på et arrangement
igjen etter pandemien. Rart å være ute å reise igjen, uvant å være blant rundt 200 quiltere en hel
helg, men veldig kjekt å treffe kjente og kjære igjen. Gode samtaler og felles interesse skaper glede.
I år var det flere separatutstillinger.

Bente Vold Klausen var invitert til å stille ut. Hun kalte utstillingen «Et lite, men levende
tilbakeblikk». Bente har quiltet siden 1980. Hun jobber både tradisjonelt og eksperimentelt. Den
tradisjonelle delen går ut på å sy slumretepper til familie og vennner, noen hun liker godt. Den
eksperimentelle delen er beregnet på utstillinger og det er blitt hoveddelen i den kunstneriske
virksomheten hennes. Denne delen har gradvis utviklet seg til å bli maleriske arbeider.Her hadde
Bente med 14 flotte quilter, alle med spennende variasjon og uttrykk.(denne utstillingen var og
salgsutstilling)
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Noen av Bente Vold Klausens arbeider

"Et spor av blått».
Det var et fellesprosjekt gjennom 2021 av Scandinavian Art Quilt. Alle quiltene skulle ha blått i
seg, størrelse 40 x 40 cm, skulle være en quilt mer enn et maleri. Hver deltaker kunne sette sin egen
tittel på sin serie. Det var 10 deltakere, 7 fra Norge og 3 fra Sverige. Her var det mange flotte bidrag
med store variasjoner. Denne gruppen ble startet i 2020 av Merete Veian og har i dag 43
medlemmer. De møtes på Zoom nesten hver uke og har da små workshop/teknikk-diskusjoner.

«In my garden». «In my Garden» er et mønster fra Natalie Bird. En gruppe fra quiltelaget
Skapende hender i Sykkylven startet sammen på denne quilten. Noen var erfarne quiltere, andre var
nybegynnere. 7 av 8 påbegynte quilter ble ferdige til utstillingen. Flotte quilter alle sammen, men
veldig forskjellig uttrykk siden fargevalgene var veldig forskjellige.

"Smittsom kreativitet» v/ sygruppen Sekskanten. Her skulle de sy sitt eget selvkomponerte
virus. Quilten skulle være firkantet med tanke på opphenging i en utstilling. Disse virusene ble
veldig flotte og fargerike, selv om de var både farlige og smittsomme.

Konkurransen hadde i år tittelen "Samhold" Det ble delt ut 4 premier.
1. premien til Kjersti Thoen med sin flotte quilt "Gammelskog".
2 premie gikk til Lene Romann-Aas for "Samhold"
3. premie til Kirsti Hovland for "Quilting Bees"
1. premie i åpen klasse for mindre arbeider gikk også til Kjersti Thoen med "Liv og strømper".
Denne ble også beste håndverk og publikumsfavoritt.
Det kunne vært delt ut mange flere priser, men i mange av kategoriene var det kommet inn for få
bidrag. Utfordring til alle om å delta neste år.
Til medlemsutstillingen var det mange bidrag, både tepper, løpere og andre småting var stilt ut…
En fin og variert utstilling til inspirasjon.
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Fra medlemsutstillingene:

Astri Ese Hole

Margun Vatshelle

Turid Uren

"Et spor av blått"
Unn Stär Irgens
Signe Haugen

"Smittsom kreativitet"
Eva Melhus

Konkurransevinnerne:

Gammelskog
Kjersti Thoen

Samhold
Lene Romann-Aas

Quilting Bees
Kirsti Hovland
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Liv og strømper
Kjersti Thoen
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