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Bästa 
Klubbmedlem!

Med vänlig hälsning

Maria Hill 
Din klubbvärdinna

Här får du lite inspiration inför våren 

och kommande högtid, påsken! 

Månadens underbara broderi 

Löpare Sommarhink är en härlig 

löpare som du broderar i samstämda 

färger. Duka påskbordet med broderade 

flaskförkläden och de söta servettringarna 

Söta kycklingar i 6-pack!

Flaskförkläden 
3-pack 

249,-

Flaskförkläden Kycklingar 
3-pack, broderas med 
moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på 
vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Färdigfållade. 
Storlek ca 10x15 cm.

31-0079 

Påsk-
stämning!
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Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Storlek ca 24x65 cm.
31-0002 

Löpare 

Sommarhink
Ditt pris:

198,-
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!

Nr.

1

429,-
Värde 
minst: 
800,-

Litet fyndpaket 
med broderier!

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

10-6065 Litet fyndpaket med garner 429,- (värde minst 800,-)
11-2877 Stort fyndpaket med garner 749,- (värde minst 1400,-)

FYNDPAKET MED BRODERIER. 
Fyndpaket 1 och 2 innehåller kompletta broderi-
förpackningar med garn och mönster. 
 
35-4407 Litet fyndpaket  429,- (värde minst 800,-)
35-4415 Stort fyndpaket  749,- (värde minst 1400,-)

Passa på - köp fyndpaket!

749,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket 
med broderier!

Nr.

2

429,-
Värde minst: 800,-

Litet fynd-
paket med 
garner!

Nr.

3
Kompletta 

broderi-

förpackningar 749,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket
med garner!

Nr.

4

OBS! Bilderna är endast 
illustrationer. Fyndpa-

ketens innehåll väljs 
slumpvis.

Kort Lekande kycklingar 3-pack, broderas med 
moulinégarn i räknade kors- och efterstygn på 
vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. Inkl. kort och kuvert. 
Storlek 10x15 cm.

38-0339 198,-

Flexitavlor Lekande kycklingar 3-pack, 
broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Inkl. flexiramar. Storlek 6x9 cm.

38-0338 219,-

Brodera en 
personlig 
påskhälsning!

Inkl. kort 
och kuvert!

Inkl. 
flexiramar!

3-pack!
3-pack!

3-pack 

198,-

3-pack 

219,-

Kort och flexitavlor 

Lekande 
kycklingar
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Broderas med mouliné- och pärlgarn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv, 3,2 rutor/cm. Storlek 50x26 cm.
91-0224 

17-0126 Beslag vitt 50 cm  69,-

Vepa 

Påsken
Ditt pris:

289,-

LJUSBOX DAYLIGHT 
A4. Extra tunn 0,8 cm, 
lätt vikt och portabel 
med dimfunktion. 
Naturligt dagsljus. 
Miljövänlig, använder 
80% mindre energi. 
LED lampor. 
Mått ca 32x23 cm.
30-0233 1399,-

Ljusbox!

TORKSTÄLLNING, smidig ihopfällbar tork, 
100% polyester, utfälld 100 cm Ø. Med 
tillhörande förvaringspåse.

36-9892 79,- 

79,-
Smidig ihop-
fällbar tork!
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Broderas med moulinégarn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv 4,4 rutor/cm. 
Storlek ca 75x75 cm.
91-0226 

Duk 

Påsken
Ditt pris:

219,-

Broderas med moulinegarn i räknade 
kors- och efterstygn på vitt aidaband, 
6 rutor/cm, med virkade kanter. 
Storlek ca 5x12 cm.
36-0308 139,-

SERVETTRINGAR 

Söta kycklingar
6-pack!
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A.

B.

C.

D.

A. VÄST FREJA. Kitet inne-
håller 8 nystan samt beskriv-
ning. Kvalité: 100% akryl. 
Storlek: XS-XL.  
Maskintvätt 40°. 
08-2033 Mullvad 149,-

Köp till: 
37-4447 Rundsticka 
5 mm, 80 cm  69,-

B. SCARF TILDA. Härlig 
sommarscarf i Svarta Fårets 
populära Tilda garn! 
Storlek ca: 165x20cm. 
Kvalité: 50% bomull, 50% acryl. 
Maskintvätt 40°. 
08-0256 69,-

Rekommenderade stickor: 
37-4397 Virknål 3,5 mm  39,-

C. SLIPPERS GLORIA. Garn 
Gloria från Svarta Fåret. Inne-
håller beskrivning till 3 storlekar 
(36/37, 38/39, 40/41) och 2 
nystan. 50 g nystan. 50% ull, 
50% polyester. 30° ulltvätt. 
09-9122 67,50

Tillbehör: 
37-4405 Stickor 6 mm 59,-

D. VIRKAD DUK LISA. 
Garn Lisa från Svarta Fåret. 
Innehåller beskrivning 
och 4 nystan. 50 g/nystan. 
100% bomull. Tvätt 40°. 
Storlek ca 62x62 cm.
09-8702 59,-

Tillbehör: 
37-4397 Virknål 2,5 mm 24,-

VÄST 

Freja
SCARF 

Tilda

DUK

Lisa

SLIPPERS

Gloria

För dig som älskar att sticka & virka!
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1.Har du fått månadens handarbete för december? (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 februaris handarbete med den portofria svarstalongen 
 eller via vår hemsida www.margaretha.se under Min Klubbsida. Önskar du 
 endast månadens handarbete för februari behöver du inte skicka in talongen 
 till oss. Du får månadens handarbete automatiskt hemskickat i februari.

2.Hoppade du över decembers handarbete? Läs här:

• Väljer du endast månadens handarbete till februariutskicket, 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 februari 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!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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