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Gratulerer med nytt lappeteppe!  
Dette er en gave til deg fra medlemmer av Norsk Quilteforbund 

 
 
Norsk Quilteforbund er en organisasjon med ca 3000 medlemmer som liker å lage lappetepper - quilts. 
Forbundet utgir hvert år 4 medlemsblader, arrangerer kurs, og arbeider med en rekke saker som har å 
gjøre med lappetepper i alle varianter. 
 
I 1995 startet vi en aksjon med sikte på at alle barn og ungdommer under 18 år som blir lagt inn på 
Det Norske Radiumhospital skal få et lappeteppe hver. I 2000 bestemte vi oss for å utvide vår aksjon 
til også å omfatte Rikshospitalets avdeling for kreftsyke og langtidssyke barn og ungdommer, og i 
2001 og 2002 utvidet vi til enda flere universitetssykehus og regionale sykehus på landsbasis. Vi har 
til nå laget og gitt bort over 1600 tepper 
 
Teppet skal kunne tas med hjem og det er du som eier det. Interessen fra medlemmene har vært 
svært positiv, fordi vi føler at vi kanskje kan spre litt av vår glede med å sy lappetepper til noen som 
kan ha glede av å eie et teppe. Vi setter stor pris på at sykehusene vil gjøre jobben med å dele ut 
teppene for oss. 
 
Det tar tid å lage et lappeteppe, og noen synes kanskje at det er en merkelig måte å tilbringe fritiden 
på: De enkelte stoffbitene skjæres eller klippes opp og sys sammen til teppets forside. Mellom 
baksiden og forsiden ligger det et porøst fyllstoff av bomull eller polyester for å lage det mykt og tykt. 
Lagene holdes sammen med quilting, det vil si vattering, som gjøres ved å sy gjennom alle tre lagene. 
All sømmen kan gjøres for hånd eller med maskin.  
 
Quiltene som er kommet inn er sendt inn av enkeltmedlemmer og av grupper som har hatt som 
fellesarbeide å lage tepper til aksjonen, og de er kommet både fra inn- og utland. De er i et mangfold 
av farver, størrelser, mønstre og teknikker. Felles for alle er at de er laget i bomullsstoffer og 
polyester- eller bomullsfyll, kan vaskes i maskin ved 30-40 grader, og eventuelt strykes forsiktig ved 
lav temperatur. De bør ikke tørkes i tørketrommel, men henges opp i skyggen eller inne. Tørking i 
solen kan bleke farvene noe. Meningen er at teppet skal brukes, tas med rundt overalt hvis det er 
ønskelig, og være til kos og trygghet, kort sagt et bruksteppe. 
 
Vår avtale med sykehusene er at barn og ungdom skal selv få velge hvilket teppe de vil ha når de 
kommer første gang. Vi skal prøve å få inn så mange tepper at alle får et reelt valg og finner ett de har 
lyst på. 
 
Vi håper at du får like mye glede av teppet ditt som vi har hatt av å lage dem, og vi ønsker deg riktig 
god bedring! 
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