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Bästa Klubbmedlem!

Med vänlig hälsning

Maria Hill 
Din klubbvärdinna

April månad är här och med den kommer ljuset 

och förhoppningsvis både värme och sol!

Bläddra i vår folder och få inspiration bland 

våra underbara vår- och sommarbroderier!

Kika på Månadens broderi I blåbärsskogen,

välj den som tavla eller bonad!

Du vet väl om att du också kan beställa 

ur tidigare klubbfoldrar? 

Broderas med moulinégarn i 
räknade kors- och efterstygn 
på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm, 
om inget annat anges.

KORT LANDSKAP 3-PACK, 
inkl. kort och kuvert. 
Storlek 10x15 cm.
39-0025 .................................149,-

FLEXITAVLOR LANDSKAP 
3-PACK , inkl. flexiramar. 
Storlek 6x9 cm.
39-0022 .................................198,-

Härliga 
sommar!
Brodera underbara 

landskapsmotiv!

3-pack 

198,-

3-pack 

149,-
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Månadens broderi 

Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vit aidaväv, 
5,4 rutor/cm. Motivmått 38x28 cm.

Välj om du vill köpa till ram eller beslag!

91-0408  198,-
44-8613 Ram guldfärgad 40x30 cm 198,-
17-0431 Beslag vit, 45 cm/st 69,-

Tavla/bonad 

I blåbärsskogen

Underbart broderi
- som tavla eller bonad!

Ditt pris:

198,-

001-008_CMA_snfdt_april-2019.indd   3 2018-10-29   09:01



Broderas med mouliné-
garn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv, 
5,4 rutor/cm.
91-0410  Löpare, 

storlek ca 24x68 cm 198,-

91-0413  Duk, 

storlek ca 57x57 cm 229,-

LÖPARE OCH DUK 

Stilig

Duk

229,-

Löpare

198,-

LJUSLYKTA, lackad  ljushållare av mangoträ 
med glascylinder. Hållare 14 cm Ø , 6 cm hög. 
Cylindern 10 cm Ø, 15 cm hög. Höjd på hela 
ljuslyktan  ca 19 cm (ljus ingår ej). 
58-9610 Vit    58-9613 Natur
Pris......................................................................... 198,-

HYLLA, av lackat mangoträ, 
falsad kant och smideskonsoller. 
Mått 36x13x3 cm. 
58-9616 Vit     58-9618 Natur
Pris................................................. 259,-

Hylla

259,-

Ljuslykta 198,-
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1.

2.

Tavlor, broderas med moulinégarn i räknade korsstygn 
på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. Motivmått ca 15x18 cm.

1. 39-0108  Blombukett 89,-

2. 39-0115  Vårblommor 79,-

44-8514  Ram guld, 17x21 cm 79,-

KUDDE

Violett

Broderas med mouliné-
garn i räknade kors- 
och efterstygn på vit 
bomullväv, 5,4 trådar/cm. 
Storlek ca 38x38 cm.

91-0414   298,-

35-8952  Fyllnadsvadd 
250 gram 49,-

Ditt pris från:

79,-/st

Ditt pris:

298,-
Inkl.väv till baksida!
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2.

3.

1.

4.

DESIGNA SJÄLV! 

1. SYSKÅP DMC, exklusivt 
syskrin av betsat trä, med 
hela uppsättningen av DMC 
moulinégarn i 500 olika färger! 
Skåpets mått är: bredd 46 cm, 
höjd 36 cm samt djup 23 cm. 
40-0010 .............................. 5995,-

2.  GARNHÅLLARE, som håller 
garndockan på plats, 10 st.
35-3557 ....................................  39,-

3. Ej DMC/Anchor. 150 dockor.
39-0075 ................................. 198,-

4. DMC Moulinégarn 35-pack, 
DMCs 35 senaste färger i en 
fin plåtbox.
38-0462 .................................. 598,-

Jumbopack 

moulinégarn,

150 dockor!

Exklusivt syskrin 
av betsat trä!

Hela uppsättningen 
av DMC moulinégarn 
i 500 olika färger!

BESTÄLL 
IDAG!

Ett måste för dig som broderar!

SPARA
2005,-

Värde 8000,-
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A.

B.

C.

DUKSET

Blomster
Broderas med moulinégarn 
i stjälk- och efterstygn på 
vit väv av 50% bomull och 
50% polyester, där motivet 
är ritat. Färdigfållade med 
spets. Storlek 2x ca 20x30 cm 
och 25 cm Ø.

91-0417   349,-

Underbart dukset i 3 delar!

Ditt pris:

349,-

A. VID ÅN.

Storlek: 50x40 cm.

38-0610...................539,-

B. BLOMSTERHJÄRTA. 

Storlek ca 45x45 cm.

48-0299 ....................398,-

C. GRÖNÖGD. 

Storlek: 19x27 cm.

38-0491 ....................259,-

HOBBYHÖRNAN

DIAMOND PAINTING
I kitet ingår sorterade stenar, tyg med bakgrundstryckt klisteryta, fästpinne, klister 

och behållare som du kan lägga stenarna i. Du placerar enkelt ut stenarna efter 

symboler, precis som i ett vanligt korsstygnsbroderi. I kitet ingår enkla bilder som 

bekriver hur man går till väga. Ramar säljes ej. Vi ger bara lite inspiration om hur du 

kan dekorera ditt verk. Ett urval av ramar hittar du på margaretha.se

Senaste trenden!
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1.Har du fått månadens handarbete för februari? (Annars läs vidare under punkt 2.) 
Gör så här:

• I din leverans medföljer en faktura med ett inbetalningskort och en svarstalong.

• Du betalar dina varor med det medföljande inbetalningskortet.

• Gör sedan ditt val av aprils handarbete med den portofria svarstalongen 
 eller via vår hemsida www.margaretha.se under Min Klubbsida. Önskar du 
 endast månadens handarbete för april behöver du inte skicka in talongen 
 till oss. Du får månadens handarbete automatiskt hemskickat i april.

2.Hoppade du över februaris handarbete? Läs här:

• Väljer du endast månadens handarbete till aprilutskicket, behöver du inte höra
 av dig. Vi skickar automatiskt handarbetet till dig. I annat fall ber vi dig att med-
 dela oss vad du önskar i april på den separata talongen, eller via vår hemsida 
 www.margaretha.se under Min Klubbsida.
 

• Vi behöver talongen oss tillhanda omgående för att kunna expediera din order.

Så här enkelt gör du ditt val ur klubbfoldern!

gDin klubbgaranti  h
• 6 gånger om året (varannan månad) får du 
 material till ett exklusivt, lättbroderat hand-
 arbete direkt i din brevlåda.

• Priserna ligger alltid mycket under vad 
 handarbetena normalt skulle kosta.

• Handarbetena görs av skickliga textilkonst- 
 närer speciellt för handarbetsklubben och 
 finns inte att köpa någon annanstans.

• Variationen på handarbetena är stor - löpare,   
 tavlor, dukar, vepor mm - men de är alltid lätt-  
 broderade och omtyckta.

• Du väljer varje gång i förväg Månadens Hand-  
 arbete, som alltid kostar 198,- eller något av 
 de övriga erbjudandena (kan vara flera att välja 
 på), som varierar i pris. Du kan välja flera hand- 
 arbeten om du önskar. Hör vi inte av dig   
 skickar vi månadens handarbete automatiskt.

• Ofta har vi extraerbjudanden, alltid till 
 förmånliga klubbpriser.

• En fraktavgift på 39,- tillkommer för utskicken.

 Undrar du över något eller behöver 
 du hjälp uppskattar vi om du hör av dig!
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