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Sommaren är här igen och du kan passa på att ta med 
dig ett avkopplande handarbete till ditt favoritställe. 
Månadens broderi är Rosa blomster, 
en löpare i härliga färger. 
Missa inte vårt exklusiva syskrin av betsat trä 
med hela uppsättningen av DMC moulinégarn 
i hela 500 olika färger!

Den underbara duken Somrigt broderar du med 
moulinégarn i platt- och stjälkstygn på blekt 
halvlinneväv.

Med vänlig hälsning

Maria Hill 

Din klubbvärdinna

Bästa Klubbmedlem!

Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vit aidaväv, 7 
rutor/cm. Moulinégarn till rosett ingår. 

Storlek ca 8x12 cm. 
Färdigkonfektionerade.
91-0619 189,-

3-pack

189,-

DOFTPÅSAR 

Blomster 

3-pack!
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Månadens broderi 

LÖPARE

Rosa blomster
Ditt pris:

198,-
Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Storlek ca 24x64 cm.
91-0609       
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C.

A. B.

Broderas med moulinégarn i platt- och stjälkstygn på 
blekt halvlinneväv, där motivet är ritat. Storlek ca 42x42.
91-0614 

DUK

Somrigt
Ditt pris:

269,-

H
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Diamond painting
I kitet ingår sorterade stenar, tyg med bakgrundstryckt klisteryta, fästpinne, 
klister och behållare som du kan lägga stenarna i. Form på diamanter: 
Fyrkantiga. Yta att fylla: Hela.  Du placerar enkelt ut stenarna efter symbol-
er, precis som i ett vanligt korsstygnsbroderi. I kitet ingår enkla bilder som 
bekriver hur man går till väga. Ramar säljes ej. Vi ger bara lite inspiration om 
hur du kan dekorera ditt verk. Ett urval av ramar hittar du på hobbyhörnan.se

A. LYCKANS KORG. Storlek ca 48x38 cm.

49-0465 ..............................................................................598,-

B. LJUS KATT. Storlek: 21x39 cm.

49-0552 ..............................................................................519,-

C. ÄNGEL. Storlek: 40x50 cm.

49-0580 ..............................................................................519,-

                                                                                             

Lek med din 
kreativitet!
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Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 6,4 rutor/cm. 
Motivmått ca 46x35cm.
91-0621

TAVLA

Sommarby
Ditt pris:

369,-

Exklusivt syskrin av betsat trä!
Hela uppsättningen av 

DMC moulinégarn 
i 500 olika färger!

Ett måste för dig som broderar!

SPARA

2005,-
Värde 8000,-

SYSKÅP DMC, exklusivt syskrin av 
betsat trä, med hela uppsättning-
en av DMC moulinégarn i 500 olika 
färger! Skåpets mått är: bredd 46 
cm, höjd 36 cm samt djup 23 cm. 
40-0010 ....................................5995,-
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!

749,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket 
med broderier!

Nr.

1

429,-
Värde minst: 

800,-

Litet fyndpaket 
med broderier!

Nr.

2

429,-
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. 

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!

OBS! Bilderna är endast 
illustrationer. Fyndpa-

ketens innehåll väljs 
slumpvis.

749,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket
med garner!

Nr.

4

Kompletta 

broderi-

förpackningar
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Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vit aidaväv, 
4,4 rutor/cm. Storlek ca 75x75 cm.
91-0624

DUK

Tusen blommor
Ditt pris:

259,-

Broderas med acrylgarn i härliga 
färger på grov stramaljväv där moti-
vet är påmålat. 
Sömsätt korsstygn. 
Storlek 40x40 cm. 
91-0626

19-0041 Innerkudde  65,-

OBS! Köp till bakstycke!

KUDDE

Fink

Ditt pris:

349,-
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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!
 

 Ateljé Margaretha
 Box 923
 501 10 Borås

 Tel.  033 - 16 99 50

 www.margaretha.se
 kundtjanst@margaretha.se
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