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Bästa Klubbmedlem!

Med vänlig hälsning

Maria Hill 
Din klubbvärdinna

Årstiderna går fort och nu är augusti åter här med sina varma färger och 
det är dax att börja planera lite för höstens kvällar.......
Se på månadens broderi Duk Nyponrosor, en underbar duk i höstens färger. 

Missa inte våra nyheterna i Diamond painting “ Pärla” ditt egna konstverk!! 

P.S. Vårt fina julkort får du utan extra kostnad när du beställer något ur augustifoldern! 
I oktober får du ett erbjudande om att köpa ett 3-pack med julkort varav ett av 
motiven är detsamma som här bredvid.

Årets stämningsfulla Årstavla 2019 designad av Kirsten Malmborg.

Julens fina! 
Fler broderier hittar du på www.margaretha.se

Julkort utan 

extra kostnad!

0,-

Julkort Tomtesäck 1-pack. 
Broderas med mouliné-
garn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv, 
5,4 rutor/cm. 
Storlek 10x15 cm.
91-0800 

FLASKFÖRKLÄDEN JULAFTONS-
KVÄLL 3-PACK, vit bomullsväv där 
motivet är ritat. Färdigfållade med 
rött kantband. Storlek ca 10x15 cm.
48-0089 ................................................269,-

Ritat motiv!FLEXITAVLA TOMTENS REN, Broderas 
med moulinégarn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Inkl. flexiram. Storlek 20x26 cm.
49-0169 .................................................. 298,-

 Inkl. 
flexiram!

Flexitavla

298,-
Flaskförkläden 3-pack

269,-

3-pack!
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Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv 4,4 rutor/cm. 
Färdigkonfektionerad. Storlek ca 75x75 cm.
91-1034 

Duk 

Nyponrosor
Ditt pris:

198,-

Månadens broderi 
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ÅRSTAVLA 2019. 
Den tjugoandra tavlan i vår populära 
samlarserie! Broderas med mouliné-
garn i räknade kors- och efterstygn. 
Välj mellan vit aidaväv 5,4 rutor/cm 
eller blekt linne 10 trådar/cm. Allt 
material till årstavlan samt den vackra 
guldfärgade träramen vars yttermått 
är 19,5x19,5 cm levereras precis som 
vanligt i en fin presentförpackning. 
49-0170 2019 Aida   
49-0171 2019 Linne

Design: Kirsten Malmborg

Dessutom får du en broschyr där du kan läsa om designern mm!

Missat någon årstavla? 

91-0840 2018 Aida

91-0838 2018 Linne

91-0804 2017 Aida

91-0805 2017 Linne

91-0834 2016 Aida

91-0847 2016 Linne 

91-0831 2015 Aida

91-0845 2015 Linne 

91-0828 2014 Aida

91-0841 2014 Linne 

91-0825 2013 Aida

91-0837 2013 Linne 

91-0822 2012 Aida

91-0832 2012 Linne 

91-1156 2011 Aida

91-1161 2011 Linne 

91-1044 2010 Aida

91-1050 2010 Linne 

91-4917 2009 Aida

91-4928 2009 Linne 

91-4845 2008 Aida

91-4853 2008 Linne

91-4735 2007 Aida

91-4741 2007 Linne

91-4630 2006 Aida

91-4648 2006 Linne

91-4549 2005 Aida

91-4556 2005 Linne

91-4440 2004 Aida

91-4457 2004 Linne

91-4341 2003 Aida

91-4350 2003 Linne

91-4234 2002 Aida

91-4242 2002 Linne

91-4143 2001 Aida

91-4150 2001 Linne

91-4044 2000 Aida

91-4051 2000 Linne

91-4960 1999 Aida

91-4978 1999 Linne

Ditt pris  298,-

Ditt pris:

298,-

ÅRSTAVLA 2019
På vintern längtar 
vi efter ljus och 
värme.
Snöns täcke har 
dock sin charm.
De mörka dagarna 
skall vi omfamna, 
för tiden flyger 
iväg och den tiden 
kommer vi 
att sakna.
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Broderas med moulinégarn i 
räknade kors- och efterstygn 
på vit aidaväv, 4,4 rutor/cm. 
Storlek ca 30x41 cm.
91-0806 
67-0125 Beslag guldfärgat  119,-

Vepa 

Svampskogen

Favoriter i repris!

Broderas med moulinégarn i 
räknade kors- och efterstygn 
på vit aidaväv, 4,4 rutor/cm. 
Storlek ca 24x66 cm.
45-0125  

Ditt pris:

129,-

Ditt pris:

249,-

Löpare 

På uppdrag

001-008_CMA_snfdt_augusti-2019.indd   5 2019-05-03   07:58



B.

A.

C. D.

G.

E.

F.

Garnribba, kaktusmotiv 
på plywood ribba. Mycket 
hållbart, ribban är 3 mm 
tjock. Finns även en liten 
kudde att fästa nålarna på, 
nål ingår EJ!

A. Hög 24 hål, 17x13 cm. 
49-0065  98,-

B. Avlång 24 hål, 
18x11 cm. 
49-0066  69,-

C. Liten 14 hål, 10x12 cm. 
49-0067  69,-

D. Avlång 20 hål, 15x13 cm. 
49-0068  98,-

Garnribbor! Håll ordning på dina garner!

E-G UTAN GARN 
OCH MÖNSTER.

Läderpapper (0,55 mm) är 
tillverkat av cellulosa och 
latex, ser ut som läder och 
kan användas till att brodera 
på och går även bra att tvätta. 
Tvätta i max 40°C, krymper ca. 
5%. Enklast att arbeta med i 
fuktigt tillstånd. 

E. LÄDERPAPPER, storlek 
50x100 cm, tjocklek 0,55 mm.
48-0221 Brun ..........................89,-
48-0223 Svart .........................98,-

F. VÄSKA/FODRAL IPAD,  
öppnas och stängs med 
en flärp med guldknapp. 
Storlek ca 26,5x22 cm.
48-0213 ......................................98,-

G. FOTPALL, vadderad fotpall 
med 3 runda ben av ljust trä. 
Avtagbart och tvättbart (30°, 
går ej att torktumla) natur-
färgat tyg i 65% linne och 
35% bomull, som går bra att 
brodera på. Storlek ca 26 cm 
Ø, höjd ca 21,5 cm.
48-0227 .................................. 169,-

Läderpapper! Ser ut som läder 

och kan broderas på  - går även bra att tvätta!

Brodera en 
egen personlig 
Fotpall!

Ark, storlek 
50x100 cm. 

DESIGNA SJÄLV! 
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C.

A.

B.

A. FÅGELMYS. 
Storlek ca 38x27 cm.
39-0464 .................469,-

B. LYKTA I SNÖN.
Storlek ca 38x27  cm.
39-0466 .................469,-

C. GRÖNÖGD. 
Storlek ca 19x27 cm.
38-0491 ..............259,-

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 beskrivning på 
bland annat engelska, franska, 
spanska, tyska och italienska.
OBS! Ej svenska, men det 
finns enkla bilder som 
bekriver hur man går till väga. 

“ PÄRLA” DITT EGNA KONSTVERK!
En 

avkopplande 
nyhet för dig 
som gillar att 

pyssla!

Broderas med 
moulinégarn i stjälk-
tygn och plattsöm 
på blekt halvlinneväv, 
där motivet är ritat. 
Löpare ca 35x95 cm, 
duk ca 95x95 cm.
91-0813 Löpare 298,-

91-0811 Duk 398,-

Från:

298,-

Löpare och duk

Rosa & rött

R
it

a
t 

m
ot

iv
!
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• 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.

• Många utav handarbetena görs av skickliga 
 textilkonstnärer 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!
 

 Ateljé Margaretha
 Box 923
 501 10 Borås

 Tel.  033 - 16 99 50

 www.margaretha.se
 kundtjanst@margaretha.se

gDin klubbgaranti  h

1.Har du fått månadens handarbete för juni? (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 augustis handarbete med den portofria svarstalongen 
 eller via vår hemsida www.margaretha.se under Min Klubbsida. Önskar du 
 endast månadens handarbete för augusti behöver du inte skicka in talongen 
 till oss. Du får månadens handarbete automatiskt hemskickat i augusti.
 

2.Hoppade du över junis handarbete? Läs här:

• Väljer du endast månadens handarbete till augustiutskicket, 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 augusti 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!
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