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Lappenytt 

Sydd av Christine Andreassen til «Tepper til glede» og måler 

90 cm x 115 cm. Vindmøllene er håndsydd.  

De røde stoffene er fra «Papirgleder» 

hvor vi fikk en del stoff.  
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Leder 

 

Eg er så glad for at me kan 

møtast i quiltelaget igjen.  

I april sat eg heime og hosta og 

vansmekta, medan de andre var 

på quiltemøte. Då tenkte eg 

tilbake på alle dei månadane - 

dei fleste månadane i 2 år - då 

me ikkje kunne treffast i det 

heile.  

Det er lykke å kunne møtast 

igjen! Fint å dela hobbyen, og 

å  inspirera kvarandre. Og i dag 

har me det fine koldtbordet, der 

me lagar mat og deler med 

kvarandre.  

Velbekomme! 

 

Anna Synnøve Hundal 

 

Styret  
 
Leder 

Anne Marie Bottolfsen tlf 970 09 953 
annetorh@gmail.com 

 

Nestleder/tepper til glede 

Anna SynnøveHundal tlf 45218617 

annasyhun@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Christine Andreassen tlf 950 41 886 
christine.andreassen@outlook.com 

 

Sekretær 

Anne-Ingrid Alme tlf 99 25 9099 

ai.alme@online.no 

 

Styremedlem 

Bente Larsen tlf 907 60 690 
mayasola@gmail.com 

 

Styremedlem 

Mette Lise Vikne Tel: 41 26 70 49 
mette.lise.vikne@gmail.com 

 

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 

Margun Vatshelle tlf 980 10 669 

ma-vats@online.no 

 

Styrerepresentant 

 

 

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 oktober 

2022 

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

 

Frist 26. september  

2022 
 

 

Neste møter:  

 
13.september kl. 19.30 

 

Vi pakker ut felles 

syprosjektet fra før 

koronaen.  

Trekning i blokk-

lotteriet. 

 

 

11.oktober kl. 19.30 

 

Turid Uren viser 

hvordan du kan lage 

merkelapper med PC 

og skriver.  

 

 

Styret arbeider videre 

med en noen ideer 

som ikke er helt 

avklart enda. Dette 

kommer de tilbake til 

senere. 

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 frå medlemsmøtet 10. mai 
v/Anne-Ingrid Alme 

 

Den nye "gong-gongen" (frå gjenbruksbutikk) vart brukt av ledar Anne Marie for å ynskja 

velkommen til møtet. Ekstra kjekt var det at det møtte nye medlemmer!  

Istaden for inngangspengar, er det loddsal. 

 

På same måte som sist, hadde me satt fram dei smale borda med stolar rundt. Dette ser ut til å 

fungera fint når det kun er "lett servering". I tillegg til tema "Vis og fortell noko du har sydd i rødt, 

kvitt og blått/til 17. mai", var det også ein del informasjon. Samtidig som mange viste fram fine 

produkta sine, minna Turid Uren oss også på å merka arbeida våre med namn og årstall. 

 

Blokklotteri: Anne Marie presenterte blokklotteriet som me kan delta i den neste månaden.  

 

"Tepper til glede": Anne Kari Reutz orienterte både om innlevering av teppe på sommarmøtet og 

påfølgjande overlevering til Barneklinikken. Ho oppfordra også at alle som har fått teppa quilta av 

Quiltestallen, leverer frå seg teppa. 

 

Syhelg: Anna Synnøva orienterte om sytreffet vårt 11.-12. juni i Fana Kulturhus, inngang frå 

baksida av bygget. 

 

Trekning av loddsalet: først "startpakke" til dei som ønskjer å delta i blokklotteriet, deretter trekning 

for alle og til slutt vanleg "Vis og fortell" med mange flotte arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen Quiltelags møteprogram høsten 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. september 

Vi pakker ut vårt felles syprosjekt fra før koronaen 

Trekning i blokklotteriet 

 

11. oktober 

Turid Uren viser hvordan du kan lage merkelapper på PC og skrive 

ut på stoff. 

 

 8. november 

Foredrag med lysbilder og inspirasjon. 

Vi er på jakt etter noe spennende – følg med!!! 

 

13. desember 

Julemøte med snitter og annet. 

Tema: Hjerter i stoff og quilt 
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CHINTZ – kan fremdeles komme til nytte. 
v/Signe Haugen 

 

Den gangen chintz var på moten, fantes den i utrolig 

mange lekre farger, og det er sikkert ikke bare jeg som 

har et lager av chintz-stoffer liggende på syrommet. 

Mange synes det blir for glatt og kaldt til baksider, og 

selv om stoffene har fin glans på grunn av 

overflatebehandlingen, er det dessverre mye i quiltingen 

disse stoffene ikke egner seg til. 

 

 Nå har jeg funnet et godt bruksområde likevel, jeg 

bruker dem til lukkekanter! Jeg har skåret de fleste av 

chintzbitene mine i strimler av passende bredde (jeg 

bruker alltid 1,75 in bredde på lukkekanter) og skjøtet 

dem ferdig med skrå søm til lange lengder. I kurven på 

bildet har et godt utvalg av farger og lengder, så det er 

ikke vanskelig å finne noe som passe 
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Samsying – vennskap og inspirasjon 

v/Margun Vatshelle 

 

Turid Bakken og jeg har kjent hverandre lenge, men det var først da vi begynte å jobbe med «La 

Passion» begge to, at vi virkelig ble venner.  Vi fikk reise sammen mange ganger og finalen med 

utstillingen av «La Passion» på Nadelwelt Quilt show var stort 

for oss. 

Men vi har fortsatt å quilte sammen. Neste prosjekt var et 

barneteppe. Her hadde vi én sydag sammen (fint for meg at Turid 

har «hytte» i Bergen). Vi hadde bestemt oss for ruter 2,5 inch, 

farge blått og lys grønn/lime. Her byttet vi kvadrater med 

hverandre slik at variasjonen ble størst mulig. Men quilten ble 

ikke ferdig på en dag, men da har vi sosiale medier og heier på 

hverandre til vi blir ferdige. Veldig kjekt og inspirerende. 

 

 

Høsten 2020 fant vi Sewcialites Quilt Along.  

Dette kom fra Fatquartershop. Det bestod av 36 

blokker designet av 18 forskjellige designere. 

Blokkmønsteret kom ut hver fredag, og en kunne 

velge mellom 3 størrelser: 3 inch, 6 inch eller 9 

inch. Kimberly i Fatquartershop demonstrerte 

blokken "live" på sin YouTube kanal. Det var 

veldig god demonstrasjon og en fikk mange 

gode tips hvordan sy blokkene og få de 

nøyaktige og pene.  Jeg sydde to blokker hver 

uke, 3 inch og 6 inch, Turid sydde 3 inch, men 

sydde 2 blokker, og reverse. Blokkene er ikke 

sydd sammen enda, men det er en av mine 

planer! 

 

 

Den siste samsyingen startet høsten 2021. Turid var på besøk og jeg endte med å dra fram en sekk 

med rester… Turid fikk noe hun trengte…. MEN vi ble enige om at hun skulle komme tilbake å 

hjelpe meg å redusere restehaugen, og vi skulle begynne på et prosjekt sammen. Vi ble enige om å 

sy Ananas-blokken på papir. Vi kom godt i gang på én sydag, resten måtte vi gjøre hver for oss. Vi 

satte oss mål om å lage en quilt hver som vi 

kunne ta med på NQF’s årmøte 2022. Turid 

sydde mest i blått og jeg i lilla. Vi trengte 63 

blokker til quilten. Det betydde at vi måtte sy 

ca 1 blokk hver dag for å komme i mål, 

sammensying, quilting og lukkekant skulle og 

gjøres. Vi heiet på hverandre, sydde noen 

sømmer hver dag…. Vi kom i mål og teppene 

våre er begge på utstilling på Gardermoen.  

Turid og jeg vil nok finne på flere prosjekter 

sammen framover….. MEN restehaugen 

minket ikke!!! 

 

(Margun sin "Purple Pineapple" var på forsiden av Lappenytt nr. 232/april). 

Turid Bakken sin "Blue Pineapple" 
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TABLETASTIC og TABLETASTIC 2 er to fine 

bøker med mønstre til løpere, mange spennende 

løpere med mange muligheter.  

Fra disse bøkene har Ellen Ebbesvik og jeg sydd 

sammen. Vi bestemte oss for mønster og sydde hver 

for oss. Men når en har avtalt å samsy blir det gjort 

ferdig. Det er for flaut å ikke gjøre løperen ferdig. 

Den første løperen var adventsløper.  

Den andre var en vinterløper. Kjekt å sy sammen 

med venninner, og en trenger ikke alltid være fysisk 

i samme rom for at det skal bli bra. Bøkene vil jeg 

anbefale på det varmeste til alle som liker å sy 

løpere, og bok nr. 3 kommer i april og jeg gleder 

meg til ny inspirasjon.  

 

 

 

 

Jeg fant, jeg fant! 
v/Astri Ese Hole 

 

I utgangspunktet synes jeg det er greit å starte på nye prosjekt når jeg har sett hvordan det prosjektet 

jeg holder på med, ser ut. Det resulterer selvsagt i mange ufoer som jeg burde gjort ferdig.  

I noen grupper på facebook har vi noen konkurranser hvor vi skal gjøre ferdig 5 ufoer i løpet av 5 

måneder og det er jo en grei tidsfrist. 

  

I denne forbindelsen begynte jeg å rydde litt for å forsøke å få en oversikt over alt jeg har liggende. 

Det er ikke lite og det meste har jeg oversikt over. Men så fant jeg en bærepose med noe inni som 

jeg måtte sjekke. Og der lå det to tepper klare til quilting, ferdig tråklet! Jeg husket ikke at jeg 

hadde sydd disse og heller ikke at jeg hadde de.  

Etter litt tenking og grubling, ser jeg at det ene teppet er en Round Robin. Det er et teppe hvor jeg 

har sydd midten, så har jeg levert det fra meg til neste i gruppen som så syr en bit til og så til neste 

som syr litt til. Når jeg da får teppet tilbake, blir det en overraskelse å se hvordan det er blitt. Dette 

var en populær aktivitet i Quiltelaget for mange år siden, hvor vi laget grupper som skulle sy 

sammen.  

Det andre teppet ble sydd for å få brukt opp den del stoffer som jeg hadde liggende, 

Så nå blir det ekstra arbeid med å få disse ferdigstilt Jeg ser jo at de er laget for over 20 år siden på 

grunn av stoff og fargevalg  

  

Round Robin 
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Digitalt sytreff 
v/Bente Larsen 

 

Vi er fire voksne, kreative damer (2 fra Vestlandet og 2 fra 

Østlandet) som alle er hørselshemmede/døve og som for 1 år 

siden startet vår egen digitale sygruppe vi har kalt "Sytreff 

Digital-Døve" der vi kommuniserer på mange forskjellige 

digitale plattformer (iPad, Messenger, iPhone og PC). Den 

digitale utviklingen har gjort det veldig enkelt for oss å 

kommunisere med hverandre. 

Vi koser oss masse sammen, prater mye og ler mye av 

morsomme ting, og koser oss med mat og drikke også. 

Vi holder digitale sytreff 1 gang pr. måneden ca. kl. 09 – 16 i 

helgen. Vi bytter på å ha ansvar for disse møtene og å finne 

frem til nye ideer og teknikker, og komme med forslag til nye 

tema og avtale tid for neste møte. 

 

I det siste har vi f.eks. hatt tema fra bøkene Tabletistic 1 og Tabletistic 2, og vi gleder oss til 

Tabletistic 3 som snart kommer. Disse bøkene har veldig bra med gode forklaringer og korte tekster 

som er lett å forstå og lese og i tillegg er det gode bilder som viser fremgangsmåten. 

Engelske tekster kan vi enkelt oversette med appen "Google oversetter" som kan lastes ned både på 

iPad og iPhone, og vi hjelper hverandre i gruppen. (red.anm.: Denne appen forklarte Bente om i 

Lappenytt nr. 231). 

Vi tar opp mange forskjellige temaer i gruppen og utveksler erfaringer når det gjelder utstyr og 

materialer. 
- Skal vi vaske stoffene før vi bruker dem eller ikke? 

- Hva bruker vi av forskjellige typer vatt, og til hva? 

- Bruk av vanlige strykejern kontra heve/senke strykejern 

- Skjæreutstyr, linjaler, merkepenner etc. 

Til sammen har vi mange års erfaring innen lappesøm og har mye å dele med hverandre og lære av 

hverandre. 

En helg i august 2022 har tre av oss, (jeg og de to fra Østlandet) planer om å reise en tur til Sauda 

der en i gruppen bor, og det gleder vi oss til. 

Her kommer noen bilder av forskjellige ting jeg og de andre i gruppen har sydd.  
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Gratulerer med tildeling av midler fra Ildsjelfondet! Vedlagt finnes diplom som kan printes eller 

deles i sosiale medier. Vi setter pris på om det nevnes at arrangementet eller prosjektet er støttet av 

oss på plakater, nettsider og i sosiale medier.   

Ønsker dere lykke til med tiltaket! 

  

 Med vennlig hilsen 

Jan-Tore Smith 
Banksjef 

Sparebanken Vest, Jonsvol 
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Bårequilt 
v/Turid Uren 

 

Min kjære mor fikk leve til hun var 100 år + tre måneder, og fikk 

sovne inn "mett av dage" som det heter. De siste årene bodde hun 

på Slettebakken Menighets eldresenter og hadde det så godt som 

man kan ha det når man trenger hjelp til alt. 

 

Jeg hadde lenge gått med tanker om å sy en bårequilt som kunne 

være klar når den dagen kom at det skulle dekke mor sin kiste, og 

kanskje andre kister i familien i fremtiden. 

 

Jeg luftet ideen for mine søstre, og Kristin som er innehaver av 

Vestlandsdrakten hadde mye stoffrester hun kunne bidra med. 

Mesteparten var thai-silke, ikke det letteste stoffet å sy av for 

dette formålet, men jeg la en plan om ekstra brede sømrom og 

overlock-maskin, og det gikk bra. 

 

Det ble en stor og flott quilt, og Anne Toppe Myrdal quiltet den 

for oss. Quilten måler 230 cm x 230 cm. 

 

Da dagen for begravelsen kom, 21. april i år, ble den lagt over 

kisten og jeg var veldig fornøyd med hvordan det tok seg ut. 
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DESIGN OG BÆREKRAFT 
v/Anne-Ingrid Alme 

 

DESIGN OG BÆREKRAFT er eit av valfaga på Årstad vidaregåande skole. Dette fekk eg vita då 

dei trengde ein ekstra "assistent" til ei praktisk oppgåve som inkluderte bruk av symaskin og 

stoffrestar. Avdelingsledaren for denne klassen har eg bl. a vore på sykurs med, så ho lurte på om 

eg kanskje kunne bidra. Dermed fekk eg byta timar frå min eigen klasse for å vera vikar I denne 

klassen. 

 

Oppgåva var å sy eit "konvoluttveske" til pc-en/laptop cover. 

Det var 2 ulike storleikar på mønsteret som bestod av 2 delar: 

omslaget + innsida av lokket.  Av 19 ungdommar i klassen 

var det kun nokre få som hadde erfaring med å bruke eit 

papirmønster og å bruke ei symaskin.  

Læraren hadde samla saman mange gamle Bernina-maskiner, 

store og mindre stoffbitar i tillegg til det mest vanlege 

syutstyr. I tillegg til meg var det også ein annan "assistent" 

den første dagen: husflidskonsulenten i Bergen - så eg var i 

godt selskap.  

 

Nokre av elevane gjekk igang med ein gong for å finne rett mønster og stoff som kunne passe til eit 

omslag. Andre elevar brukte lang tid for å finne ut om dei skulle gjere noko i heile tatt. Eit par av 

elevane viste fort at dei hadde sydd før; dei hjalp medelevar og vart fort ferdige med prosjektet. 

Andre trengde mykje hjelp til å plassere mønstert på stoffet, f.eks at det er lite lurt å legge mønstert 

midt oppå eit stort stoffstykke. Det var moro å vera med som "assistent", bli kjent med fleire elevar 

på skolen og å bidra med kunnskap frå hobbyen min. Nokre elevar var kritiske til eige arbeid; 

spretta opp og sydde på nytt - det skulle bli pent. Andre fann ut då arbeidet var ferdig at kanskje 

stoffet skulle ha vore litt tjukkare.  

 

Gamle Berninamaskiner er gode, men det er også ein forutsetning av alle viktige deler er på plass, 

f.eks spolehus og fotpedal. Enkelte deler vart flytta frå ei maskin til ei anna og såleis kunne dei 

fleste brukast. Eit spolehus og ein spole hadde kilt seg fast i kvarandre, og heilt på slutten på dag 2, 

klarte eg å få løsna dei frå kvarandre. Dermed kunne ei av dei kasserte maksinene tas i bruk igjen.  
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Ryddesøm! … Ja, hva er nå det? 

v/Astri Ese Hole 

 

Jeg har stadig vekk store planer om å få ryddet litt på syrommet 

og kanskje få litt oversikt over det jeg har. Hver gang jeg starter 

på dette, finner jeg noe jeg får lyst å fortsette med å sy på. Det kan 

være en ufo som har ligget lenge og som jeg finner ut burde vært 

gjort ferdig. Ofte når jeg syr noe, blir jeg litt lei når jeg har sett 

hvordan det blir, uten da å gjøre det helt ferdig. Da har jeg helt 

andre prosjekter i tankene. 

 

Det kan også godt være at jeg finner en del stoff som jeg har 

samlet og plutselig ser jeg at her kan det bli akkurat det jeg har 

drømt om å sy. Dermed blir det slutt på ryddingen den dagen. 

 

Mitt siste prosjekt i denne prosessen er nettopp dette. Jeg ville 

lage et teppe i grønnfarger og tenkte at jeg slettes ikke hadde så 

mange grønne stoff. Det er nemlig ikke min farge i det hele tatt, 

men da jeg startet på letingen/ryddingen i stoffene mine, ble jeg 

overrasket over hvor mange grønne stoff jeg har samlet opp 

gjennom tidene.Jeg ville sy et stripeteppe, med utgangspunkt i 

resteprosjektet som Turid Uren har holdt foredrag om.  

 

Jeg fant frem et gammelt quilteblad og kuttet sidene til firkanter 

og sydde striper diagonalt på papiret. Det jeg kan si om dette er at 

papiret er litt glanset og glatt, men jeg fikk det da til. Så nå har jeg 

over 100 blokker på 8 inch x 8 inch! som skal settes sammen på et 

eller annet tidspunkt! 
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