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Bästa Klubbmedlem!
Nu när mörkret sänker sig tidigare om kvällarna, får man 
ta vara på alla helgerna med ett avkopplande broderi. 

I oktobers folder har vi mycket julkänsla, allt för 
att du skall hinna brodera färdigt till helgerna.

Månadens broderi är Löparen Tomtens upptäckt som 
du broderar med moulinégarn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv.

Varför inte brodera ett personligt Julkort till någon du tycker om!

Missa inte våra populära Fyndpaket!

Med vänlig hälsning

  

Maria Hill 
Din klubbvärdinna

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

A. VÄRMELJUS-HÅLLARE 2-PACK, 
för vägg i smide. Pappskivor med-
följer. Storlek 11x31 cm. 
Broderier köpes separat.
43-9919 ..................................................169,-

B. BRODERI PAKET PÅVÄG 2-PACK, 
broderas med moulinégarn i räkna-
de kors- och efterstygn på vit aida-
väv, 7 rutor/cm. Storlek ca 9x17 cm.
49-0026 ..................................................129,-

C. STOR LJUSLYKTA, för ett 
broderi, klart glas på 4 sidor. 
Plats för två värmeljus, ingår inte. 
Storlek 21x17,5x30 cm.
42-1750 ................................................... 298,-

D. BRODERI FULL FART I BACKEN, 
broderi till stor ljuslykta. Motivmått 
ca 14x16 cm. 
43-9877 ................................................... 129,-

med underbara broderier! 

Julstämning!

B. 2-pack

129,-

A. 2-pack

169,-

2-pack!

C. Stor ljus-
lykta

298,-

D.

129,-
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Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vit aidaväv, 
5,4 rutor/cm. Storlek ca 24x62 cm.
91-1019 

Löpare 

Tomtens upptäckt
Ditt pris:

198,-
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Paradhandduk 

Tomtetroll

Paradhylla Molla, med hylla och 
ändknopp i trä, stång i metall, samt tre 
krokar. Storlek 50 cm bred, 12 cm djup.
51-7201  239,-

Ditt pris:

398,-

Broderi 

Önskelistan

Ditt pris:

89,-

Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på naturfärgad aida-
väv, 5,4 rutor/cm. Storlek ca 43x82 cm.
91-1041 

Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 7 rutor/cm. 
Mått ca 11x11 cm.
49-0005  89,-

Servetthållare, av trä med plats för två broderier, 
en på varje sida. Storlek 15x10x15 cm.
42-1990 98,-

2-pack!
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3-pack!

Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Inkl. kort och kuvert. Storlek 10x15 cm.
91-1022  129,-

Flexitavlor Tomten 3-pack, broderas med 
moulinégarn i räknade kors- och efterstygn 
på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. Storlek 6x9 cm.
91-1026  169,-

3-pack!
Brodera dina egna, personliga julkort!

Tomten
Ditt pris:

169,-

Kalender 

Tomtens vänner
Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vit aidaväv, 
5,4 rutor/cm. Inkl. röda ringar. 
Storlek ca 32x43 cm. 
91-1047 
17-0043 Beslag rött 35 cm 65,-/st

Ditt pris:

298,-
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!

3-pack!

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
Kompletta 

broderi-

förpackningar

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

10-6065 Litet fyndpaket med garner 395,- (värde minst 800,-)
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. 
 
35-4407 Litet fyndpaket  395,- (värde minst 800,-)
35-4415 Stort fyndpaket  695,- (värde minst 1400,-)

Passa på - köp fyndpaket!
OBS! Bilderna är endast 

illustrationer. Fynd-
paketens innehåll väljs 

slumpvis.

695,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket
med garner!

Nr.

4

KORT 3-PACK, inkl. aidaväv, 
5,4 rutor/cm. Passepartout 
och kuvert ingår. Storlek 
9x13 cm.
44-3556 Vinröd ............. 59,-
44-3564 Vita .................. 59,-

DESIGNA SJÄLV! 
Brodera dina egna, 
personliga kort! Ditt pris:

59,-

001-008_CMA_snfdt_oktober-H19.indd   6 2019-05-03   08:01



1.

2.

Broderas med 
moulinégarn i 
stjälkstygn och 
plattsöm på blekt 
halvlinneväv, där 
motivet är ritat. 
Storlek ca 30x78 cm.
91-1056 

Ditt pris:

298,-

Månadens lätta 
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Löpare

Julig

MATERIAL SOM INGÅR: 
Vit aidaväv 5,4 rutor/cm (ca 78x78 cm), 
100 m moulinegarn i blandade färger 
(garnnummer står med ifall man behöver 
köpa till extra), mönsterark med många 
olika designs och nål. Broderas i räknade 
kors- och efterstygn. 
1. 48-0114 Redwork .................................398,-
2. 48-0120 Strålande jul .........................398,-

DESIGNA SJÄLV! 
Innehåller allt som behövs 
för att börja brodera! 
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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 augusti? (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 oktobers handarbete med den portofria svarstalongen 
 eller via vår hemsida www.margaretha.se under Min Klubbsida. Önskar du 
 endast månadens handarbete för oktober behöver du inte skicka in talongen 
 till oss. Du får månadens handarbete automatiskt hemskickat i oktober.

2.Hoppade du över augustis handarbete? Läs här:

• Väljer du endast månadens handarbete till oktoberutskicket, 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 oktober 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.
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