
APRIL 2020

Ateljé Margaretha - Box 923 - 501 10 Borås  Tel. 033 - 16 99 50 

www.margaretha.se     E-mail: kundtjanst@margaretha.se 

001-008_CMA_snfdt_april-2020.indd   1 2019-10-22   14:27



Bästa Klubbmedlem!

Med vänlig hälsning

Maria Hill 
Din klubbvärdinna

Nu är våren snart i antågande och även vi följer 

årstidernas växlingar, bläddra i vår folder och 

få lite inspiration!

Månadens broderi är den färgglada bonaden 

Ute i det gröna, välj om du vill ha den som en 

bonad eller varför inte rama in den?

Se våra fina påslakanset till ett verkligt 

superpris i 100% bomull.

Du vet väl om att du också kan beställa 

ur tidigare klubbfoldrar? 

Kontakta vår kundtjänst på telefon 

033-169950 så hjälper vi dig gärna.

Grytlappar Sommarlek 2-pack, 

broderas med moulinégarn i 

räknade korsstygn på vit 

aidaväv, 4,4 rutor/cm. 

Storlek ca 20x20 cm.

30-0013 159,-

159,-
2-pack

Vårens underbara grytlappar

Sommarlek!
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Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
A. 91-0418 Ute i det gröna. 
Storlek ca 39x26 cm 198,-

B. 91-0408 I blåbärsskogen.
Motivmått 38x28 cm 198,-

Välj om du vill köpa till ram eller beslag!
32-0143 Beslag blått 65,-

44-8613 Ram guldfärgad 40x30 cm 259,-

Bonad 

Ute i det gröna

Månadens broderi 

Ditt pris:

198,-

Underbara 

broderier
- som tavla 

eller bonad!

A.

B.
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MIDDAGSDUK

Blomsterhav
Middagsduk Blomsterhav, broderas med moulinégarn 
i räknade kors- och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 
rutor/cm. Motivmått ca 59x102 cm.
Storlek ca 130x240 cm.
91-1433 
 

Ditt pris:

1119 ,-

Stor middagsduk

- hela 130x240 cm!
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19 ,-

KUDDE OCH LÖPARE

Sångfågel
Broderas med moulinégarn i räknade kors- och efter-
stygn på vit aidaväv 3,2 rutor/cm. Du väljer själv om 
du vill göra en löpare eller kudde. Storlek kudde ca. 
40x40 cm, storlek löpare ca  40x90 cm.
91-0422 
 

Ditt pris:

298,-

TAVLA

Bland syrenerna
Broderas med moulinégarn  i räknade korsstygn på 
vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. Motivmått ca 29x38 cm.
91-0420 
 

Ditt pris:

369,-

Underbara 

broderier
- som kudde 
eller löpare!
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I kitet ingår allt som behövs för att skapa ett mästerverk.
Innehåller papper, lim och enkla instruktioner.
Ålder 14+
49-0583 Dinosaurie. Mått 48x32x60 cm. 
Tidsåtgång ca 6 timmar. 498,-

49-0584 Hjärta. Mått 48x32x60 cm. 
Tidsåtgång ca 1 timma. 139,-

49-0582 Enhörning. Mått 46x24x49 cm. 
Tidsåtgång ca 3 timmar.  319,-

Origami
En rolig och enkel hobby 
för dig som gillar att pyssla!

Syramar till hobbyarbeten, bland annat till alla stramalj 
och rya arbeten. Av trä, enkel att montera. 
Monteringsinstruktion enbart på engelska. 
30-0175 Mått 30x30 cm. 
Justerbar höjd på ställningen 598,-

30-0172 Mått 30x60 cm. 
Höjd på ställning ca 40 cm 398,-

Syramar
Passar bra till bordet eller soffan!

Från

398,-
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DUK

Blomsteräng
Broderas med moulinégarn i platt-, ögle- och stjälkstygn 
på blekt halvlinneväv, där motivet är ritat. Storlek ca 
40x40.

91-0419 
 

Ditt pris:

279,-

Storlek påslakan 150x210 cm, örngott 
50x60 cm. Tvätt 60°, krympning max 5%. 
59-9984 Bea ................................................................98,-

59-8928 Songbird ............................................... 198,-

Påslakanset i 2 delar 
med tryckt mönster, 100% bomull! 2 delar från

98,-

Ritat 
motiv!

Bea

So
n

g
b

ird
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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!
 

 Ateljé Margaretha
 Box 923
 501 10 Borås

 Tel.  033 - 16 99 50

 www.margaretha.se
 kundtjanst@margaretha.se
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