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Haustsemesteret er allerede godt
i gang, og det er kjekt å kunna
planlegga medlemsmøter som
me kan gjennomføre. Det er så
mange kjekke og flinke damer i
laget vårt som det er triveleg å
vera saman med. Når me brukar
litt av tida til å gå rundt i lokalet,
f.eks ved jobbing på felles
syprosjekt eller gå og hente
kaffi/te, så får me også prata med
fleire enn dei me sit saman med
ved bordet. Det syns eg er kjekt.
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På septembermøtet vart me
oppfordra av Turid Bakken, som
er med i styret i NQF, om å støtte
opp om store arrangement som er
lagt til Vestlandet. Eg vil også
oppfordre om å støtte opp om
quiltelaget vårt. Kvar einaste av
oss er viktige i dette fellesskapet.
Ha ein fortsatt fin haust!

Webansvarlig
Turid Uren tlf 402 23 044
tmuren@online.no
Kontakt Tepper til glede
Anne Kari Reutz tlf 984 51 552
akarikon@online.no

8.novenber kl. 19.30
Foredrag v/Mona
Rosvold Bauge med
tema Symaskiner –
utvikling og bruk
13.desember kl. 19.30
Julemøte.
Tema hjerter. Ta med
noko «hjertelig» du har
sydd (nytt eller
gammalt) til Vis og
fortell.
Det blir servering av
snittar m/drikke.
Påmelding på nov.møtet eller til Christine
på mail innen 8. des.

Anne-Ingrid Alme

Ta gjerne med eige
bestikk, asjett og
glass/kopp.

Sekretær
Margun Vatshelle tlf 980 10 669
ma-vats@online.no
Styrerepresentant

Neste møter:

Innlevering av stoff til
Lappenytt i desember
2022
sendes
Astri Ese Hole eller
Turid Uren

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

Frist 28.november 2022
Mål:
80/100 cm x 140/150 cm

www.bql.no

Baksiden MÅ være mørk
og IKKE fleece pga statisk
elektrisitet.
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Referat septembermøtet
v/Anne-Ingrid Alme
Det var kjekt å koma i gang igjen med nytt semester, og 30 quiltedamer fordelte seg rundt borda
etter å ha kjøpt lodd på vegen inn.
Solfrid frå Solfrids quiltestove hadde med stoff og utstyr frå butikken sin og mange lot seg frista til
å kjøpe noko nytt, både før møtet starta og i pausen.
Anne Marie ønska velkommen og orienterte litt om programmet utover hausten. I tillegg til vanlege
medlemsmøter, blir det også ei kurshelg med 2 dagskurs 5.-6. november med Inger Naterstad. Meir
informasjon kjem.
Programmet for kvelden var å koma i gang igjen med det felles syprosjektet som me starta på før
"koronaen". Anne Marie og Christine sydde vidare med maskinsaum, medan me andre pressa ut
saumar og sydde for hand etter å ha fått rettsida ut. Praten gjekk livleg både rundt prosjektbordet og
i salen forøvrig.
Turid Bakken, som er styremedlem i Norsk Quilteforbund, oppfordra oss til å melda oss inn i
forbundet. Ho oppfordra også oss til å støtte opp om kurs og syhelger her på Vestlandet, slik at
ikkje alle store arrangement blir lagt til Austlandet.
Anne Kari frå Tepper til glede, orienterte om at det blir overlevering til barneklinikken onsdag 14.
desember. Ho tek imot tepper frå oss på Julemøtet 13. desember.
Dei 3 loddbøkene vart utselde og gevinstane vart fordelt på mange personar. Merkeleg nok var nr
17 eit tal som stadig vart trekt ut...
Syprosjektet vil me fortsette med utover hausten.

Kurs med Inger Naterstad 5. og 6. november.
Bindende påmelding på oktobermøtet, og etterpå til Christine Andreassen
Tlf 950 41 886 eller christine.andreassen@outlook.com

Kursene heter:
1. Dobbeltsidig quilting
2. Blomster i crazy Log Cabin m/hurtighjørner
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Syhelg i Quiltelaget
v/Anna Synnøva Hundal
I juni var det syhelg i Fana Kulturhus. Det var
veldig kjekt. Alle hadde med det dei ville sy
på, og det var to demonstrasjonar. Christine
viste ein enkel måte å sy skrådelte firkantar. To
bitar stoff gir 8 ferdige kvadrat. På søndagen
viste Eva ein måte å sy saman eit teppe i fleire
deler. Blokkene blir quilta ferdige, og sydd
saman ved hjelp av strimler både på fram - og
baksida.
Det blei sydd mykje forskjellig. Alltid kjekt å
sjå kva andre syr. Det var påbegynte og nesten
ferdige arbeid. Det var tepper og barnetepper,
sommarduk, spisebrikker mm.
Me var 15 stk. Nokre var der ein dag, dei fleste
var der begge dagane. Det var like før
sommarferien, men einaste helga som var
mogeleg i vår. Til hausten blir det syhelg igjen,
for dette frista å gjera fleire gonger. Det var
gode lokale i kulturhuset, med godt ljos,
innanfor der me har møtene våre.
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Garasjesalg/utstilling hos Signe Haugen
v/Turid Uren
17. juni hadde Signe invitert til garasjesalg hjemme hos seg i
Petedalsheia på Sandsli.
Astri og jeg tok turen for å se på det hun hadde, og det var ikke lite!
Signe har sydd i mang år, og det er lett for at det samler seg opp i
skap og hyller. Utrolig mye spennende hun hadde hentet frem, men
som så ofte før denne sommeren, været hadde slått seg helt vrangt.
Vi får håpe at hun vil gjøre et nytt forsøk en annen gang, og at
værgudene da vil være på hennes side!
Her kan dere få se et lite utvalg av det hun hadde for salg.

Lappenytt nr. 234/2022 ✄ Side 5

Engler daler ned i skjul v/Turid Uren

Dette er en blokk som for lenge siden ble lagt ut i
Lappenytt (nr. 19 /desember 1997), og som Solfrid
(Skoge Strandtun) fant igjen og la ut på Bergen
Quiltelag sin Facebook-side i november i fjor.
Da jeg vet at ikke alle medlemmene våre bruker
Facebook, har jeg laget et nytt og oppdatert
mønster som jeg tror er lett å sy etter.

Ferdig engleblokk måler 6 inch x 6 inch (15 cm x 15 cm).
Med en kant rundt blir det fine grytekluter. For å lage to
engleblokker trenger du kvadratene A – B og C.
Nedenfor her finner du antall og skjæremål.
Tegn. 1a – 1 b – 1 c.
Sømrom ¼ inch eller 0,75 cm (hvis du bruker cm-mål)

Slik syr du:
Legg de to kvadratene merket A, rette mot rette. Tegn en
diagonal linje på det lyse og sy med ¼ inch sømrom på
begge sider av linjen. Skjær på linjen, og brett ut.
Da får du to store trekantruter som måler
3 7/8 inch x 3 7/8 inch (10 cm x 10 cm). Tegn. 2
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Legg hver av trekantrutene A, rette mot rette over et blått
kvadrat merket B. Tegn en diagonal linje og sy med ¼ inch
sømrom på begge sider av linjen. Skjær på linjen, og brett
ut. Tegn. 3
Da får du 2 speilvendte vingedeler A+B som måler
3 ½ inch x 3 ½ inch (9 x 9 cm). To til hver engleblokk.
Tegn. 4

Legg de to siste kvadratene merket B, et blått og et lyst, rette
mot rette. Tegn en diagonal linje på det lyse og sy med ¼ inch
(0,75 cm) sømrom på begge sider av linjen. Skjær på linjen, og
brett ut. Det blir «kjoledelen».
Legg delene ut som vist og sy sammen, tegn. 5
Hodet tegner du etter ønske. Jeg har applikert, men en fin
knapp kan også gjøre nytten.
Lykke til med englene!
Hilsen Turid
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Syhelg på Hafslo - i år også.
v/Anne-Ingrid Alme
Syhelga på Hafslo (Luster kommune) i fjor gav meirsmak, så eg
melde meg på i år også. Det er kjekt når eg kan få kombinere det
med eit besøk til mamma i Sogndal.
Syhelga var på den nye barne- og ungdomsskulen som ligg nede
ved vatnet, så og seie midt i sentrum. Når Luster Quiltelag
arrangerer syhelgar/kurs, er dei avhengige av å ha nokon som
kan koma med butikk fordi det er milevis til nærmaste
quiltebutikk.
Luster Quiltelag har møter 2 gonger i månaden, vekselsvis på
Hafslo og i Gaupne. Luster Quiltelag består av damer med ulik
syinteresse. For å ha eit større symiljø, så inkluderer dei sying av
klede på møtene sine. Dermed kan dei inspirera og hjelpa
kvarandre med ulike syteknikkar. Med så godt lokale som dei har,
så kan alle ta med symaskina på møtene om dei vil. Dei aller fleste
i quiltelaget må ha bil for å koma seg på møte, for avstanden
mellom bygdene er stor og det er lite kollektivtransport.
Syhelga hadde tilsaman 41 damer fordelt på:
Merete Ellingsen som deltok med butikk, demonstrasjonar og
pratisk hjelp til lappeteknikk/quilting
"Kreativ mormor" (Inger Christensen) som hadde sykurs av klede
i jersey for barn og vaksne.
Nokre av damene kjenner eg litt frå ulike samanhengar eller har
felles kjende med. Ein del har eg treft på ulike quiltetreff. Det var
kjekt å høyra fleire av damene prata ilag og fortalde kvarandre om
ulike prosjekt dei var engasjert i - gjerne formingsaktivieter ilag
med barn og unge.
Gevinstane til loddsalet var donert av deltakarar og kursholdarar.
Mange av produkta var heimelaga. Eg var heldig og vann fleire
gevinstar.
Merete Ellingsen var som alltid hjelpsom og tilgjengeleg for alle
slags spørsmål for oss som deltok der. Ho demonstrerte teknikkar
og utstyr, hjalp til med problem på symaskiner og gav gode råd.
Innhaldet i butikken hennar minka ein god del i løpet av helga; dei
fleste hadde nytta anledningen til ein handel.
Under heile helga var det rikeleg med kaffi/te, lappar + syltetøy,
plommer og heimelaga kaker tilgjengeleg. På facebookgruppa var
det sendt ut spørsmål om nokon kunne ta med seg noko søtt, og
mange hadde teke oppfordringen. Varm lunsj på laurdag kom frå
hotellet, som ligg like ved. Neste år er visstnok planen å gå tilbake til
å ha syhelg i oktober, slik dei har hatt tidlegare. Det er berre til å
følgje med på facebooksida deira!
Neste år er visstnok planen å gå tilbake til å ha syhelg i oktober, slik
dei har hatt tidlegare. Det er berre til å følgje med på facebooksida
deira!
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Merete demonstrerer

Supertilbud til oss quiltere!
v/Astri Ese Hole
Jeg har vært på besøk til torsdagsklubben som holder til i Dankert Krohns lokaler nå, (tidligere
ingeniørskolen og kunsthøyskolen). Som det fremgår av navnet holdes møtene hver torsdag
formiddag fra kl 12-14.
Det hele startet da Quiltehuset hadde lokaler på Korskirkealmenning. Her var det noen ivrige
quiltere som fikk sitte i en liten krok i lokalet til Quiltehuset og sy. Etter hvert flyttet de til lokaler i
Fensal og så videre til Dankert Krohns lokaler i Kong Oscars gate.
Det var her flere av medlemmene til quiltelaget ble
kjent med Gay Walker fra Canada. Hun kom innom
en dag og siden ble hun med her så lenge de bodde i
Bergen. Dette sier hun reddet henne fra en kjedelig
tilværelse i Bergen.
Denne dagen var det 7 ivrige damer som stilte med
sine ferdige tepper. Anne Marie Bottolfsen, Tordis
Davidsen, Anne Wester, Eva Gjøringbø, Alfhild
Kippersund, Marit Haugland og et nytt medlem,
Monica Zuniga.
Her syes det for hånd over papir og i begynnelsen
sydde de tepper som ble loddet ut i quiltelaget. Men etter en stund var det liten interesse for å kjøpe
lodd og dermed ble gruppen enige om å lodde ut teppene seg imellom. Nå har alle i denne gruppen
fått hvert sitt teppe, det siste holdt de på å sy nå, som Anne Wester skal ha. Anne har vært med å
bestemme litt hvordan farger og stoffer hun ønsker. Siden det er en ny i gruppen, blir det å sy et
teppe til henne også etter hvert. Dette er jo egentlig langtids prosjekter og hvert teppe tar lang tid å
sy.
Det er koselig å komme sammen og diskutere stoffvalg og fasonger på bitene. Etter hvert som det
vokser med biter, blir de lagt utover og diskutert om dette skal være det korrekte resultatet eller om
det skal gjøres endringer!
Det er plass til flere i gruppen og det er bare å stille der torsdag kl 12. Alle er velkomne. Det er et
stort og lyst lokale. Ta med sysaker, stoff og maler finnes allerede.
Jeg ble i alle fall inspirert til å ta turen tilbake og sy sammen med disse entusiastiske damene!
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Favoritt quiltemønster nr. 2
v/Signe Haugen
Her kommer et nytt quiltemønster som jeg bruker mye. Det
kommer fra boken «step-by-step Free-Motion Quilting» av
Cristina Cameli. Det egner seg godt på kantborder, men også
på større flater. Det heter «Spoler».
Første syr du et bladformet motiv, lite eller stort i forhold til
hva plass du har eller hva du ønsker. Så fyller du ut inni med
buete skrå linjer som vist på skissen, hvis du lager et odde
antall linjer, ender du øverst i spissen. Deretter syr du en
kort eller lang (eller ingen) «stilk» før du fortsetter med
neste motiv- Når du har kommet til enden av feltet du skal
fylle ut, kan du gå tilbake på samme måte, men la motivene
være forskjøvet så de passer i buen mellom spolene. Hvis
det skulle bli litt for stor avstand mellom radene, går det an å
fylle ut med en parallell linje imellom.
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Slik kan du lage egne merkelapper til quiltene dine!
v/Turid Uren
Du trenger:
PC, blekkskriver og stoff å skrive ut på.
Lage merkelapper:
Jeg lager mine merkelapper i skriveprogrammet Microsoft Word og
tegner opp slik jeg ønsker det. Du kan bruke tekst, foto etc. Lurest å
fylle et helt ark, slik at du utnytter hele arket, det kan ikke kjøres gjennom
skriveren flere ganger hvis du har klippet bort noe! Jeg har laget meg en
«standard» merkelapp der jeg bare forandrer årstallet eller litt info når det
trengs. Skriver bare ut ett ark om gangen, og så ser jeg hvor mye jeg trenger
etterhvert.
Tegninger finner jeg ved å google, f.eks. «Clipart quilting» eller det du
måtte ønske. Internett er full av motiver! Disse kan du kopiere og «lime
inn» på arket ditt.
Skrive ut merkelapper:
Må skrives ut på en blekkskriver, ikke laserskriver!
Stoffet vi bruker må være preparert for dette. Jeg har
tidligere preparert mitt eget stoff med en oppløsning
som heter «Bubble Jet Set», men for tiden er den visst
umulig å få fatt i. Hvis du bruker Bubble Jet Set må
stoffet strykes fast på f.eks. frysepapir og kuttet i
samme størrelse som A4 ark.
Det finnes også ferdig preparerte stoffer som er klare for å legge i
skriveren. Disse kan kjøpes fra en del norske qluiltebutikker. Jeg har
sjekket litt rundt og har laget en liste over de jeg fikk positivt svar fra.

Butikker som fører «Inkjet fabric sheets». Alle har fb sider.
Stoffdronning
Kreative Ingema
Syglede
Sigrun Sy og Strikk
Northern Quilts

tlf. 919 29 252
tlf. 950 11 787
tlf. 463 14 707
tlf. 778 33 433
tlf. 995 97 845

Mulig det er flere også, men dette er de jeg har fått svar fra.
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