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Julens lilla extra!

Ljuslykta, lackad  ljus-
hållare av mangoträ 
med glascylinder. Hål-
lare 14 cm Ø , 6 cm 
hög. Cylindern 10 cm 
Ø, 15 cm hög. Höjd 
på hela ljuslyktan  ca 
19 cm (ljus ingår ej). 
58-9613 198,-

Ljuslykta 

198,-

Bästa Klubbmedlem!

Med vänlig hälsning

Maria Hill 
Din klubbvärdinna

God jul och Gott Nytt broderiår!  Här kommer lite inspiration 
och ideer! Månadens broderi, tavlan Blåmes broderar du i 
härliga färger på vit aidaväv!

Se vår designa själv-sida! Brodera ditt eget, personliga broderi 
på läderpapper! Ser ut som läder - går även bra att tvätta!

Missa inte våra stämningsfulla påslakanset till fantastiska priser!

A. BRODERI SPRALLIGA 
TOMTAR, broderas med 
moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på 
vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Motivmått ca 21x10 cm.
91-1226  219,-

B. RAM MED KROK, i 
vintagelook med plast-
glas och plats för foto, 
broderi eller annat. 
4 krokar i nederkant. 
Mått 35x23x2,5 cm.
58-9608 Natur    
58-9602 Vit
Pris 239,-

B. Ram 

239,-

A. Broderi 

219,-

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

259,-
Hylla
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A.

B.

Tavla Blåmes i solned-
gången, broderas med 
moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på 
vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Motivmått ca 30x30 cm.
91-1222 

44-8662 Ram guld
32x32 cm 119,-
 

Tavla 

Blåmes

Ditt pris:

198,-

Månadens broderi 

ERBJUDANDE!

2-dels 
påslakanset från

98,-

Påslakanset 2 delar, 100% bomull. 
Tvätt 60°, krympning max 5%. 
Storlek påslakan 150x210 cm, 
örngott 50x60 cm. 
A. 57-8861 Tomtar 249,-    
B. 57-9979 Trysil 98,-
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B.

A.

Förstorings-
glas - glasögon 
kan bäras 
samtidigt!

Liten och smidig! 
Hängs runt halsen 
när du vill ha båda 
händerna fria!

Exklusiv 
dagsljus-
lampa!

Vår lampa som 
kommer från 
Daylight har en unik 
dagsljusglödlampa. 
Det mjuka vita
ljuset eliminerar 
alla reflexer 
på ditt arbete. 

GOLVLAMPA MED 
FÖRVARINGS-
FACK, FÖRSTORINGS-
GLAS OCH MÖNSTER-
HÅLLARE!  
- det ultimata 
hjälpmedlet för dig 
som handarbetar!

DAGSLJUSLAMPA DAYLIGHT, 
med böjbar arm. Perfekt för tex. 
handarbete och läsning eller 
som dekorativ rumsbelysning. Tre 
praktiska tillbehör som du fritt 
kombinerar. 
- Ordnad förvaringslåda i akryl 
med 9 fack och 12 hål för garn-
sortering. Kan även ställas löst på 
bord/hylla.
- Förstoringsglas på böjbar arm, 
 

 64 cm med förstoringen 1,75 
 gånger och13 cm i diameter.
- Mönster/beskrivningshållare 
 på böjbar arm, 38 cm.
- Stabil fot, fotströmbrytare 
 och lång sladd. Glödlampa 
 ingår. 
- Höjd 150-160 cm. Skärm i 
 vit akryl på böjbar arm.
31-5507 ...................................  3779,-
15-2525 Extra glödlampa ..... 198,-

12W Daylight 
rör idealisk för 
färgmatchning. 
Utbytbart rör. 

Enkel bordslampa med förstoring för alla 
slags hobbyarbete som ex sömnad, läsning 
osv. Energisparande. 9 cm diameter lins 
med 
1,75X förstoring. 

Teknisk data;
Ljuskälla: Lysrör
Lux-utgång på 15 cm: 3850 lux
Ljus färgtemperatur: 6500 ° K
Energiförbrukning: 12 W
Storlek: 32 x 13,5 x 37 cm
Maximal räckvidd: 37 cm
Produkt Vikt: 0,9 kg
Kabellängd : 1,5 m
Extra förstoring: nej
Linsmaterialet : Akryl 
37-4462 ....................  729,-

BORDSLAMPA FÖRSTORING! 

A. FÖRSTORINGSGLAS-
ÖGON MED LED-LAMPA, 
tre olika förstoringsglas 
medföljer, förstorar 1,5x, 
2,5x samt 3,5 gånger. 
Batteri ingår. One size.
48-1978. ...................  198,-

B. FLEXIBEL LÄSLAMPA, 
enkel och flexibel läs-
lampa att hänga runt 
halsen. Bra att alltid ha 
lyse med sig och sam-
tidigt båda händer fria. 
Total längd är 57 cm. 
Drivs med 2 st AAA 
batterier, ingår ej.
29-2649 ...................... 98,-

001-008_CMA_snfdt_december-H18.indd   4 2018-04-26   10:52



Duk Lingonkrans, broderas med moulinégarn 
i räknade kors- och efterstygn på vit aidaväv, 
4,4 rutor/cm. Storlek ca 40x40 cm.
91-1230  

Duk 

Lingonkrans
Ditt pris:

249,-

Kudde Talgoxar på kvist, broderas 
med acrylgarn i härliga färger 
på grov stramaljväv där motivet 
är påmålat. Sömsätt korsstygn. 
Storlek 40x40 cm. 
91-1232  

19-0041 Innerkudde  65,-
36-3413 Kuddbakstycke med 
dragkedja och overlockade 
kanter, 100 % bomull. 
Storlek ca 45x45 cm 79,-

Broderi

359,-
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B. C.

Skapa

Julstämning!

D. Underbar dörrmatta Tomte,
storlek 45x75 cm. Langetterade 
kanter samt gummibaksida.
57-8523 .................................... 69,-

A. Fleecepläd 
Holiday, härligt 
mjuk och skön 
fleecefilt med jul-
motiv. 100% 
polyester. Tvätt 40°. 
Storlek 130x160 cm, 
laskade kanter. 
57-8660 .....49,-

A. Fleecepläd 

49,-
Normalpris 129,-

Stämningsfull 
belysning 98,-

Snygg belysning som passar 
in var du vill tack vare sin stil-
rena design. 20st ej utbytbara 
LED-ljuskällor, Ø 35 cm.

Adapter ingår. För inomhus-
bruk.
B 57-9622 Stjärna ...................98,-

C. 57-6325 Hjärta .....................98,-

E.

 98,-/st
Endast 2-pack

E. Sittande 
Möss 2-pack, 
33 cm höga.
57-6751

Pris..........196,-
F. Ljuslyktor 4-pack, adventljusstake 
i annan form. Kub av svart metall 
med glas, storlek 8x8x8 cm.
58-9307 ..............................................159,-

D. 
Dörrmatta

69,-

F.

159,-

2-pack!

4-pack!

Beställ enkelt på

margaretha.se
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LOVE

B.

C.

A.

A. Förvaringspåse, rund 
med 2 handtag. Storlek 
ca 20x19,5 cm Ø.
48-0219 ..............................98,-

B. Väska/clutch med 
handledsrem. Öppnas och 
stängs med dragkedja och 
har en avtagbar, ca 29 cm 
lång handledsrem av konst-
läder. Storlek ca 21x13 cm.
48-0217 ..............................59,-

C. Väska/fodral Ipad, 
öppnas och stängs med 
en flärp med guldknapp. 
Storlek ca 26,5x22 cm.
48-0213 ..............................98,-

Löpare Hjärteugglor, broderas 
med moulinégarn i platt- och 
schattérsöm samt stjälkstygn på 
oblekt halvlinneväv, där motivet 
är ritat. Storlek ca 30x75 cm.
91-1234 
 

Löpare 

Hjärteugglor

Ditt pris:

298,-

LÄDERPAPPER!
Ser ut som läder och kan broderas 
på - går även bra att tvätta!

Köp till:

Ej DMC/Anchor. 

150 dockor.

39-0075  ............ 198,-

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

Nyhet!
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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

Så här enkelt gör du ditt val ur klubbfoldern!

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

2.Hoppade du över oktobers handarbete? Läs här:

• Väljer du endast månadens handarbete till decemberutskicket, 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 december på den separata talongen eller via vår hemsida 
 www.margaretha.se under Min Klubbsida. Lägsta ordervärde 95,-.
  

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