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A.

B.

Nu är sommaren på väg och förhoppningsvis 

med några sköna timmar av utomhusbroderi. 

Passa på att ta med dig ett handarbete till ditt 

favoritställe. 

Månadens broderi ”Blå sångfågel,”  är en duk 

i härliga färger att pryda kaffebordet med. 

Titta på våra populära fyndpaket till otroligt 

bra priser med broderier eller garn av mycket 

hög kvalitet. 
Missa inte våra erbjudanden på saxar, 

varför inte ge bort en som present?!

Med vänlig hälsning

Maria Hill 

Din klubbvärdinna

Bästa Klubbmedlem!

Säg det med 
ett personligt, 
broderat kort!

Broderas med mouliné-
garn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv 
med. 7,2 rutor/cm. 
Storlek 9x13,4 cm.

A. 39-0112 39,-

B. 39-0111 39,-

KORT

Blomma

Ditt pris:

39,-/st
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Månadens broderi 

Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vit aidaväv 
4,4 rutor/cm. Storlek ca 75x75  cm. 
91-0606 

DUK

Blå sångfågel
Ditt pris:

198,-
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Presentask Sax och skärsmycke 
roséguld, Saxens storlek 10 cm. 
48-0562 169,-

Snygg sax i rose-
guldsförgyllning! 
Storlek 25 cm.
48-0564 189,-

Presentask med snygga roseförgyllda 
saxar! Storksax med vass spets, 9,5 cm 
och skräddarsax 22 cm, fingerborg.
48-0552 219,-

Storksax i roséförgyll-
ning! Storlek 11,5 cm.
48-0563 89,-

Smart nåldyna att ha på armen. Ha alltid nålar 
nära till hands! Fästs enkelt med ett band runt 
armen. 100% bomull. Storlek 9,5x9,5x4 cm.
48-0567 49,-

NÅLDYNA - fäst den enkelt runt armen!

Presenttips!
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Broderas med moulinégarn i 
räknade kors- och efterstygn 
på vit aidaväv, 11,2 trådar/cm. 
Pärlor. Storlek ca 27x25 cm.
91-0607 398,-

 

Minivepa Svanar, broderas 
med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vitt 
aidaband, 6 rutor/cm. 
Virkade kanter
Storlek ca 10x28 cm.
39-0003 198,-

40-8195 Guldfärgat/st 29,-

Bricka med plats för broderi. 
Tillverkad i MDF med pass-
poal och plexiglas. 
Broderi köpes separat! 
Storlek 43x30x5 cm.
41-7600 129,-

Broderi Jordgubbskrans,  
till bricka. Broderas med 
moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på 
vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Motivmått ca 20x31 cm.
39-0042 239,-

TAVLA

Igelkott

Ditt pris:

398,-

Broderi

239,-
Minivepa

198,-

Bricka 129,-
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!

695,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket 
med broderier!

Nr.

1

395,-
Värde minst: 

800,-

Litet fyndpaket 
med broderier!

Nr.

2

395,-
Värde minst: 800,-

Litet fyndpaket
med garner!

Nr.

3

FYNDPAKET MED STICKGARNER. 
Innehåller kvalitetsgarn i olika färger. 
Minst 3 olika sorter, 3-10 nystan/garn. 

3. 10-6065 Litet fyndpaket med garner 395,- (värde minst 800,-)
4. 11-2877 Stort fyndpaket med garner 695,- (värde minst 1400,-)

FYNDPAKET MED BRODERIER. 
Fyndpaket 1 och 2 innehåller kompletta broderi-
förpackningar med garn och mönster. 
 
1. 35-4407 Litet fyndpaket  395,- (värde minst 800,-)
2. 35-4415 Stort fyndpaket  695,- (värde minst 1400,-)

Passa på 
- köp fyndpaket!

OBS! Bilderna är endast 
illustrationer. Fyndpaketens 

innehåll väljs slumpvis.

695,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket
med garner!

Nr.

4

Kompletta 

broderi-

förpackningar
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Broderas med moulinégarn 
i platt- och öglestygn samt 
stjälkstygn på oblekt halv-
linneväv, där motivet är ritat. 
Storlek ca 43x43 cm.
91-0608

DUK

Blå 
blomster

Ditt pris:

198,-

FLEECEPLÄD MYSA, härligt mjuk och skön fleecefilt 
med tryckt motiv och laskade kanter. 100% polyes-
ter. Tvätt 40°. Storlek 130x160 cm.
58-0350 Gråblå              58-0352 Rosa  
Pris .................................................................................. 39,-

Fleecepläd

39,-

Ritat motiv!
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1.

2.

Har du fått månadens handarbete för april? (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 junis handarbete med den portofria svarstalongen, eller via vår hemsida   
 www.margaretha.se under Min Klubbsida. Önskar du endast månadens handarbete för juni   
 behöver du inte skicka in talongen till oss. Du får månadens handarbete automatiskt hem-
 skickat i juni. 

Hoppade du över aprils handarbete? Läs här: 

• Väljer du endast månadens handarbete till juniutskicket, behöver du inte höra av dig. Vi skickar 
 automatiskt handarbetet till dig. I annat fall ber vi dig att meddela oss vad du önskar i juni 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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