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Lappenytt 

"Not a fiber left behind"  
av Turid Bakken 

Blokkene er sydd av jarekanter, se nærmere omtale side 4. 
Se også artikkel side 7 om å sy med jarekanter. 
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Kontakt Tepper til glede 
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Innlevering av stoff til 

Lappenytt i februar 

2023 

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

 

Frist 31.januar 2023 

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. 

Neste møter:  

 
10.januar 2023 kl. 19.30 

Besøk fra Quiltestæsj – 

informasjon og butikk 

 

14.februar 2023 kl. 19.30 

 

Årsmøte med valg 

Årsmøte i februar: 
 

Saker til behandling på 

årsmøtet må være styret i 

hende innen 31.12.2022 

 

Valgkomite er Kjersti 

Stenhjem Lie og Anne 

Helen Jacobsen 

 

Ta kontakt og meld deg 

gjerne til tjeneste. 
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Referat fra medlemsmøte 11. oktober 2022 

v/Anne Ingrid Alme 
 

Møtet starta med å minnast Lesley Jolmstar, som døydde 2. oktober, 62 år gamal.  

Anne Marie Bottolfsen etterlyste først eigar av eit teppe. og deretter Bergen Quiltelags logoteppe og 

ei teppegåve frå Calgary. Begge desse teppa forsvann truleg etter Vestlandstreffet i 2016. 

 

Foredraget denne kvelden var ved Turid Uren, som snakka om korleis me kan lage quilte-

merkelappar på pc og via ein blekkskrivar skrive dei ut på stoff.  

Ho snakka først om kor viktig det er at me merkar quiltane våre med namn og årstal. Quiltane våre 

får større verdi når dei er merka.  

Turid viste på storskjerm korleis ho jobbar på pc-en. Ho har skreve grundig om dette i Lappenytt nr 

234 (oktober 2022). 

Etter diverse informasjon av aktivitetar, var det som vanleg trekning av loddsalet og "Vis og fortell" 

med mange flotte arbeid. Oppryddinga gjekk "som ein leik" med mange flotte damer som rydda 

bord og stolar. 

 

 

Referat fra medlemsmøte 8. november 2022 
v/Anne Ingrid Alme 

 

Møtet starta med ein del informasjon før Mona Rosvold Bauge fekk 

ordet. Hennar foredrag hadde som tema:  

Symaskinens historie fra bare en enkel rettsøm til smakebiter på 

symaskinens muligheter i dag 

Med sin fasinasjon av symaskiner, tok ho oss med tilbake til 1750 då utviklinga av symaskiner 

starta i Storbritannia. Det tok ca 100 år før Elias Howe hadde utvikla symaskina såpass at det er han 

som blir kalla "symaskinens far". 

Det vart konkurranse i ulike land om å utvikla symaskiner. Den eldste, amerikanske Singer, var 175 

år i fjor. Seinare kom Pfaff, Husquarna Viking, Bernina, Janome, Brother, Elna, som dei mest 

kjende for oss.  

Symaskinene vart meir og meir avanserte: fleire saumar, føtter og ekstra-utstyr. 

Kva er ei enkel symaskin? mange meiner at ei mekanisk symaskin er enklast, medan Mona meiner 

at ei elektronisk maskin for mange er enklare fordi du slepp å stilla inn maskina på nytt kvar gong. I 

Bergen har det forresten vore eit stort miljø for Husquarna Viking Broderimaskiner. 

Mange av oss har fleire symaskiner, gjerne i ulike prisklassar og storleikar, med og utan innebygd 

overtransportør, minnerom, valg av nålestopp oppe og nede, ... utallige mulighetar. 

Møtet vart avslutta med trekning av lotteriet og "Vis og fortel". 
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Merking av quilter 

v/ Anna Synnøva Hundal 
 

Turid Uren viste oss om hvordan hun lager lapper for å merke quiltene hun syr. Det er nok 

mange som gjerne vil bli flinkere til det.  

Det er mange som bruker ullvatt når de syr tepper. Det blir myke og varme tepper av det. 

Men en dag skal de vaskes, og kanskje ikke av den som har sydd teppet. Husker de da å 

bruke ullprogram og bruke ullvaskemiddel? Det kan være lurt å få det skrevet bak på teppet. 
 

 

Søstre for Søstre 
Jeg planlegger levering i desember, og da leverer jeg det meste av mappene jeg har på lager. 

Har du tid/lyst til å bidra med mapper tar jeg imot. Damemapper, herremapper (trengs ikke så 

mange) og barneposer/mapper. 

Damemappene må ha god størrelse for å få plass til det de skal fylles med. 

Takk for du bidrar. 

Margun Vatshelle 

 

 

Turid Bakken er glad i å bruke jarekanter.  
 

Om forsidebildet skriver hun: 

«Denne sydde jeg til en konkurranse i Norsk 

Quilteforbund. Sydde av jarekanter og noen 

andre bittesmå biter».  

 

…… og her et par Mug Rugs, som også kan 

brukes som grytekluter eller gryteunderlag. 
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Minneord 
Hennes synål har stilnet… 

 

Lesley Margrethe Jolmstar gikk bort 02.10.2022, 

korte 15 måneder etter hun fikk diagnosen kreft. 

Hun ble 62 år gammel. 

 

Lesley har vært medlem av Bergen Quiltelag i 

mange år. Hun var en meget ivrig quilter, og hadde 

nesten alltid et nytt arbeid å vise oss på 

medlemsmøtet. 

 

Lesley var født og oppvokst i Canada. Hun flyttet til 

Bergen i 1985. Hun utdannet seg til gartner og 

praktiserte sitt yrke i mange år. Ethvert som hun 

ikke lengre kunne jobbe som gartner av 

helsemessige grunner, gikk hun over til kontorarbeid 

på Nav Fana. Lesley brente i alle år for flotte 

blomster og landskap. Hennes kjærlighet for blomster og farger gjenspeilet seg ofte i de teppene 

hun laget. 

 

Lesley sydde sin første quilt i 1978, da hun kom over noen oppklipte stoffrester i skapet til sin mor. 

Det skulle gå mange år før hun sydde sitt neste teppe. I 1985 var quilting fortsatt nokså nytt i 

Bergen, men Lesley kom over en spennende bok og begynte igjen å sy lapper.  

 

Maskinquilting kom senere etter et kurs vi tok sammen på Lappeloftet på Smørås. Det var etter 

dette at quiltingen til Lesley virkelig tok av. Et teppe som tidligere hadde tatt flere år å quilte for 

hånd kunne nå quiltes på symaskinen i løpet av noen dager. Dette var en stor glede for Lesley! 

 

Jeg vet ikke hvor mange sengetepper Lesley har 

produsert de siste årene, men det var et stort 

antall. Hun hadde et stort hjerte og ga bort det 

meste av det hun laget. Teppene hennes har gått 

til gaver til alle anledninger til familie og venner, 

så vel som til «Tepper til glede». 

 

Synålen til Lesley fortsatte til det siste. Når hun 

ikke lenger hadde styrke til å sitte ved 

symaskinen, begynte hun å sy lapper for hånd. 

Selv da klarte hun å sy ferdig et stort teppe til 

dobbelt seng og var godt i gang med neste 

prosjekt. 

 

Hun sa gang på gang at en måtte ikke gi opp. Det 

er ikke om å gjøre å ha et perfekt resultat, bare 

prosjektet ble ferdig. Lesley hadde en jernvilje og 

ga aldri opp.  

 

La oss alltid huske Lesley for den fantastiske 

quilter hun var.  
                                    Hilsen Arlette Vikre 

Detalj av en større quilt 
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Bergen Quiltelag - møteprogram våren 2023 
Møtene holdes i Fana Kulturhus på Nesttun og starter kl. 19:30 

Program utenom vanlige møtekvelder er markert med gult 

10. januar  Besøk fra Quiltestæsj – informasjon og butikk 

21. januar Kl. 10-16: Sydag for "Tepper til Glede" på Musikkrommet (gamle 

postkontoret) på Fana Kulturhus. Ta med niste – vi finner frem 

stoffene. Suppler gjerne med dine egne. 

14. februar Årsmøte med valg. Meld deg gjerne til tjeneste. 

Valgkomite er Kjersti Stenhjem Lie og Anne Helen Jacobsen 

Lørdag 4. mars  

og søndag 5. mars 

Syhelg/kurs i Musikkrommet Fana Kulturhus 

Lørdag kl. 11-16: Kurs i "Crazy Log Cabin" med Inger Naterstad 

Søndag kl. 10-16: Sy videre fra kurset eller sy noe annet   

14. mars Tema: Vår i luften – grønne stoffer 

11. april Referat fra årsmøtet i Norsk Quilteforbund 

Gjensyn med glemte teknikker – ta med og vis 

9. mai Møte med Turid Bakken fra NQF "Arbeid, planer og visjoner i 

Quilteforbundet" 

13. juni Tradisjonen tro avslutter vi sesongen med Kurvfest 

Medlemmene tar med mat. Stor utlodning 

           

Smått og stort i quiltelivet 
v/Anne Wester 

 
Jeg har vært på to Vestlandstreff, Florø og Nordfjordeid. På et av dem 

kjøpte jeg et par pakker med gjenbruksstoffer, biter av i hovedsak 

blomstrete, rutete og stripete stoffer. 

Tanken var å kombinere ruter og blomster. Det ble laget dukkesengetøy 

i rosa for noen år siden. I vinter fant jeg halvferdige prosjekt med 

stoffene tråkla over papir. De endte opp som en bitteliten blomstrete 

brikke og en rutete liten sak til brødkurven. Begge treffer jeg ofte på i 

hverdagen og de gleder meg stort. Ikke mye for verden, men gode for 

meg.  

Jeg er med i Torsdagsklubben. Nå er min topp sydd ferdig; litt 

gammelmodig i stoff og farger, akkurat slik jeg ønsket meg.  

Da to quiltevenninner var på besøk nylig, snakket vi om ull og strøm. 

Jeg viste fram et digert og tjukt 

ullteppe jeg har arvet etter farfaren 

min – og vips – en fantastisk løsning: 

Jeg håndquilter toppen rett på ullteppet 

med litt tjukkere tråd og lengre sting 

og syr kantene sammen med 

tungesting. Gleder meg stort til å sette 

i gang! 

     

     

  



 

Lappenytt nr. 235/2022   ✄ Side 7 

Jarekanter 
v/Margun Vatshelle 

 
Min gode venninne Turid Bakken er en kreativ og spennende 

dame som prøver seg på mange forskjellige kunstneriske 

former innen quilting.  Når hun så er på «hytteferie» i Bergen 

får vi tid til å møtes og sy sammen. 

Denne sommeren tok vi fatt på jarekanter som har blitt samlet 

over litt tid. Turid har sydd med jarekanter lenge, jeg bare 

samlet uten å komme i gang med bruken av dem. 

Vi skulle sy nåleputer, som er en enkel ting å begynne med.  

 

Det jeg ikke visste var at det kan stå mye forskjellig og 

morsomme ting på kantene. Så da var det å boltre seg i 

jarehaugen, finne fram etter tekst, farge og sy det sammen. 

Det ble 2 nåleputer denne dagen. Veldig morsomt å holde på 

med… Vanedannende!!!  

Nå ser jeg på jarekanten først, og håper det er noe morsomt der…  

Senere i sommer sydde jeg meg en sy-pung, og sydde en nålepute til en som fylte 67, brukte da av 

tallene på jaren og sydde inn 67.. 

Dette er enkelt og morsomt å holde på med. Begynn å samle jarekanter du og, så skal du se at dette 

er gøy! 
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Besøk hos Kvammaquilten 
v/Turid Uren 

 

Denne høsten har jeg vært mye på farten med foredraget mitt "Det 

var en gang en restekurv", og 2. november var jeg invitert til 

Kvammaquilten i Norheimsund 

 

Kvammaquilten feirer 30 års jubileum i år, og jeg skulle være 

"hovedattraksjonen" på jubileumsmøtet. En stor ære for meg! 

 

Det var stort fremmøte og alle syntes det var spennende å se alle 

modellene mine fra foredraget. 

Etterpå var det deilig mat og drikke, og en flott stor jubileums-bløtkake! 

 

I forbindelse med 30-års jubileet hadde de laget en flott medlemsutstilling, og den måtte jeg jo få 

med meg før jeg reiste hjem. 

 

Utstillingen var i lokalene til "Hardingsaumen" i Norheimsund, der de også har 

medlemsmøtene sine. Hardingsaumen er en innholdsrik butikk, med alt fra utstyr til bunadssøm, 

garn, quiltestoffer, mønster og mye mer. Ikke minst en veldig trivelig innehaver, Mette Tjosaas. En 

butikk som er verd et besøk! 

 

Selve utstillingen holdt til i stort og luftig rom i 

bakkant av butikken, og her følger mine bilder 

fra utstillingen. En mangfoldig og fin utstilling 

som hadde mye forskjellig å by på, fra det 

ganske enkle til det mer avanserte, og fra 

tradisjonelt til moderne uttrykk. 
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Kurs i decoupage-teknikk.  

v/Kjersti Stenhjem Lie 

 

Den siste helgen i september arrangerte Torill i Quiltestæsj kurs i decoupage-teknikk. Merete 

Ellingsen var kursholder, og det ble to fine dager med en ny og spennende teknikk. Bildene til 

Laura Heine har mange av oss sett på nettet de siste årene, og da jeg så at det skulle arrangeres kurs 

i denne teknikken på Quiltestæsj meldte jeg meg på uten å tenke meg om. Dette ville jeg ha med 

meg!  

 

Lørdag morgen kom alle quiltedamene som skulle være med på kurs, søkklastet med mønstre, stoff 

og diverse sysaker. Jeg hadde på forhånd kjøpt et mønster som var ganske stort, men «feiget ut» og 

kjøpte meg et mindre mønster da vi skulle begynne. Det er jeg glad for, for jeg ble nesten helt ferdig 

med «toppen». Det hadde jeg ikke klart med et stort mønster. Ut ifra de stoffene jeg hadde med falt 

valget på en isbjørn. Jeg hadde nok valgt symaskinen om jeg hadde valgt helt fritt. Men jeg hadde 

ikke ett eneste sort stoff med, så da måtte jeg velge noe annet. Den ble riktig så søt. Kanskje blir 

den med til «vis-og-fortell» på et av møtene etter jul. Teknikken var veldig morsom og spennende, 

men også litt utfordrende. Det var mye stryking og klipping, men det var veldig gøy å se at arbeidet 

vokste.  

 

Noen av kursdeltakerne kjente jeg fra BQL, men de fleste quiltedamene hadde jeg ikke truffet før. 

Det er jo det kjekke med slike kurs. Praten går uansett, og bekjentskapene treffer man på nytt andre 

steder igjen. Det er veldig fint.  

 

Takk for godt selskap og et lærerikt kurs!  

 

 

 

 

  

Kjersti sitt arbeid 
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Syhelg på Voss 28-30 oktober 2022 
v/Mette Lise Vikne 

 

De siste årene har Anne-Kari Vassdal og 

datteren Camilla fra Quiltebutikken arrangert 

syhelg på Park Hotel på Voss i februar. I år 

ble det utsatt til oktober pga korona. 

Og endelig kom dagen da vi kunne reise på 

syhelg på Voss. Dette hadde vi ventet lenge 

på! 

Så 28 oktober bar det avsted. Med bilen full 

av ting og tang. 

Vi var ca 120 damer som hadde meldt vår ankomst. Vossasalen var klargjort med strykestasjoner, 

og en pult på 130x50 cm til hver av oss. Der ble maskinene installert, og nærmest sto og gikk hele 

helgen. 

Fredagskvelden fikk maskinen nattero kl. 00:30, og lørdagskvelden kl. 01.30. 

Vi måtte jo få tid til å roe oss ned med litt rødvin og prat på rommet før litt søvn, og rekke deilig 

frokostbuffet kl. 09:00. 

 

Fredagskvelden registrerte vi oss og fikk goodiebag. Den inneholdt både stoff, tråd, trådkutter og 

mønster på toalettpunger. 

Siv Hege Nordhaug Pedersen og Daisy Aschehoug var hyret inn som foredragsholder. 

Anne-Kari åpnet med info og Siv Hege holdt et foredrag om teppene hun sydde. Hun var et 

fyrverkeri av en foredragsholder. Både morsom og dyktig. 

 

Det var satt opp mange forskjellige og interessante foredrag, og rakk 

du ikke det du ville ha med deg lørdagen, kunne du prøve søndagen. 

Noen fikk med seg alt, jeg glemte stadig vekk å sjekke klokken, så 

jeg fikk bare med meg 4..... 

Med så mange damer, var det utrolig mye spennende å se og lære. 

Innimellom føltes det som om hodet kokte over av inntrykk. 

Heldigvis var frokost, lunsj og middag til satt tid, ellers hadde noen 

av oss glemt å spise..... Og hotellet er god på mat! 

 

Jeg synes konseptet er helt genialt, og Anne -Kari og Camilla har 

gjort en kjempejobb med å stelle i stand. 

Jeg hadde med meg mange prosjekter jeg skulle ferdigstille. Men det 

er egentlig ikke nødvendig. Butikken de hadde laget til, inneholdt alt 

hva et quiltehjerte begjærer: Stoffer, mønsterpakker, linjaler, tråder, 

duppeditter...absolutt alt du bare får lyst på... 

 

Nå gleder jeg meg til neste syhelg på Voss. 

Kanskje de får det inn i tidligere rutine, da det 

var i februar. Men uansett, jeg drar, for dette er 

virkelig inspirerende og kjekt å få være med på. 

 

Så tusen takk til Anna-Kari og Camilla for at de 

orker all jobben det er med å arrangere dette.  

 

Jeg blir med neste gang også!  

 



Lappenytt nr. 235/2022 ✄ Side 12 

Samsying er gøy! 
v/Astri Ese Hole 

 

Turid Uren foreslo at vi skulle ha et prosjekt hvor vi syr sammen. Jeg 

syntes det hørtes spennende ut og Turid foreslo at vi kunne begynne med 

et gratismønster fra By Annie, en toalettmappe som heter "Easy Does 

It".  Vi lastet ned mønsteret og tok noen kopier så vi kunne klippe og 

lime der det passet. 

Vi bestemte først at vi skulle skjære og quilte hjemme og gjøre klart til å 

sy når vi kom sammen. Jeg måtte snu meg rundt og finne ut av mønster 

og stoff og så gå i gang hjemme. Mønsteret er på engelsk, men By Annie 

har laget noen videoer som vi kan se på og da gikk det greit å forstå. Du 

verden så kjekt dette var! 

Jeg visste at jeg måtte bli ferdig med «hjemmeleksen» til vi skulle treffes, så her var det bare å 

skjære og sy. 

Da jeg kom til Turid, fant hun frem én symaskin til og vi satte i gang. Vi leste mønsteret steg for 

steg og jobbet sammen. Dette var gøy. 

Da vi avsluttet for dagen, var jeg nesten ferdig med hele mappen. Da måtte jeg selvsagt hjem og sy 

resten ferdig.  

Jeg ble veldig fornøyd med resultatet og kommer sikker til å sy flere etter hvert.  
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Vestlandstreffet 2022 

v/Margun Vatshelle 

 

 

 

 

 

Dette var første vers i sangen som var diktet til Vestlandstreffet. Molde Quiltelag hadde laget et 

flott treff, byen badet i sol og rosene blomstret fremdeles for å bevise at vi var i «Rosenes by».  

Molde Quiltelag har 30-års jubileum dette året, så at de arrangerte treff passet utmerket. Molde 

Quiltelag er et forholdsvis lite lag med 40-50 medlemmer, men likevel har de hatt NQF årsmøte i 

2003, Vestlandstreff i 2013 og nå i år igjen. 

 

Jeg ankom Molde og hotell Alexandra ganske tidlig på fredag. Nydelig vær og det ble tid til 

byvandring i Storgata. Her var det utstilling og reklame for Vestlandstreffet i mange av 

butikkvinduene, ikke store tepper, men småting som løpere, mapper, puter og vesker. Det ble lagt 

merke til at det var treff i byen. 

 

Fredag var det foredrag med Turid Bakken. Hun fortalte om sitt quilteliv fra start til i dag. Hun er 

en aktiv quiltedame, aktiv på sosiale medier og henger seg på mange spennende utfordringer. Hun 

utfordrer art i quiltingen sin og har sydd mye forskjellig. Hun har sine kunstkort og hennes 

kunstbøker har vi sett på utstilling. Turid er opptatt av gjenbruk og rester. Nytt til Vestlandstreffet 

var en flott quilt sydd av gammelt sengetøy. Håper hun kommer til Bergen med sitt foredrag så flere 

kan få høre henne fortelle, det var så mye spennende så det er umulig å fortelle her! 

 

Kurs: 

Det ble holdt 7 kurs under treffet (4 kurs ble avlyst, Daisy Aschenhoug og Nina Lise Moen) 

-Mona Bauge holdt kurs i buelinjal og Posh Penelope fra Sew Kind of Wonderful. 

-André Wallenborg hadde 2 veskekurs. 

-Nina Standplass hadde kurs i buede former og papirsøm. 

-Merete Ellingsen kurset i quilting med linjaler. 

Det var spennende kurs med fine resultater. Alle på veskekursene hadde ferdig veske ved dagen 

slutt. Det var en ung jente på 10 år som var sammen med sin mor, og var like flink som de mere 

erfarne, hun hadde en fin veske ferdig sydd… Skulle hatt mange 10-åringer i quiltemiljøet!!! 

 

Utstilling: 

Molde Quiltelag hadde en flott utstilling med stor variasjon. Her var Moldeteppet som ble sydd til 

10 års jubileet (nå solgt til Rica Seilet). Ellers var det mange store tepper utstillt, både håndsydde og 

maskinsøm, men og mindre arbeider, toalettmapper, vesker og klær. Mye fint og inspirerende å se. 

Spesialutstilling med Benitas bilder, annerledes kunst som sprer glede. (Benita Tornholm) Hun 

lager tekstilmalerier ved å kombinere stoffer, tekstilmaling og symaskinsøm.  Motivene er hentet fra 

norsk natur, fra fjell til fjord og gamle hus. Bildene er naivistiske. Benita ønsker at alle skal bli i 

godt humør av bildene! Hun har fått mange priser for bildene sine. 

 

Underholdning: Etter en god middag lørdags kveld samles vi til underholdning, Vis og Fortell og 

trekning av loddbøker. Mange flotte gevinster, både quilterelaterte og ikke. De var blitt sponset av 

handelsstanden og forhandlere og butikkene på treffet. 

 Jørgen Hernborg, 15 år gammel holdt jazzkonsert for oss, New Orleans jazz.  Han håndterte 3 

blåseinstrumenters og han sang. Han sjarmerte quiltedamene fullstendig med sin sjarm, herlige 

kommentarer og fakta om sine sanger. Flink var han og sannsynlig en kommende jazzmusiker. 

 

"Det er Vestlandstreff i Molde, endelig det ble i år. Her er sying i fokus, hør hvor symaskinen går.  

Vi kan kose oss med mønstre, diskutere stoff og pris. Viser tingene til andre, her er gode råd som gis." 
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Butikker: 

Det var bare 4 butikker på treffet, men de hadde mye fint og fristende med seg. 

Merete Ellingsen selger Bernina maskiner. Hadde og med Bernina quiltemaskin som hun 

demonstrerte. Eller hadde hun litt stoff og modeller, et godt utvalg av mønster, bøker og linjaler + 

annet sytilbehør. 

Sølvi Quiltestudio er den lokale longarmquilteren som holder til i Fosnavåg. Hun hadde med stoffer 

i klare, fine farger. 

Fargeknall fra Eide er vel mest kjent for sine fargerike glidelåser. De hadde og klare fine stoff i 

regnbuens farger. Hos dem kan en og bestille egne designet merkelapper (se deres nettside) 

Quiltegården fra Trondheim hadde mye fint med seg, stort utvalg i stoff i duse farger. Hadde mye 

japanske stoffer og ellers mønster og bøker og tilbehør som en trenger. 

Det var et kjempefint treff, godt organisert og flott program. Alle koste seg hele helgen, og setter 

pris på at vi har et regionalt treff. 

  

Håper det er et annet quiltelag som tar stafettpinnene videre og arrangerer treff i 2024. 

 

Bilder fra treffet  
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