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Ditt pris

219,-

Bästa Klubbmedlem!
I oktobers folder vill vi ge dig lite inspiration och 
ideer inför Julens högtider och för att du skall 
hinna brodera färdigt till helgerna.

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

Brodera ett personligt Julkort till någon 
du tycker om, se våra fina kort i 3-pack!

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. 
Inkl. flexiram. Storlek 20x25 cm.
42-8573 219,-

Flexitavla 

Talgoxar på en grangren

Flexiram 
ingår!
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Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Storlek ca 24x65 cm.
91-1074 

Löpare 

Tomtens spark
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Ditt pris: 

198,-
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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
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 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. 
Fyndpaketens inne-

håll väljs slumpvis.

749,-
Värde minst: 1400,-

Stort fyndpaket
med garner!

Nr.4

BOK BRODERA KORSSTYGN.
I denna bok finns det mönster 
till vackra och klassiska kors-
stygnsbroderier att ha hemma 
eller ge bort som present. 
Allt från syltburkens lilla 
prydnadslock till större dukar. 
Färgmönster till varje modell 
och en grundlig genomgång 
av material, stygn och tillväga-
gångssätt.
42-4721 .......................................49,- 

Lär dig brodera korsstygn!
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Broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på vit aidaväv, 
5,4 rutor/cm. Röda passepartouter 
och kuvert i storlek 10,5x15 cm ingår.
40-0143  139,-

3-pack!

Brodera dina egna, personliga julkort!

Utetomtar
Ditt pris:

139,-

Broderas med moulinégarn 
i räknade kors- och efter-
stygn på vit aidaväv, 5,4 
rutor/cm. Inkl. röda ringar. 
Storlek ca 32x44 cm.
91-1072 339,-
17-0043 Beslag 
rött 35 cm 65,-

Kalender  

Staplar paket

Köp till:
Julstrumpor till kalendern, 
24-pack, färdigkonfektio-
nerade i filtmaterial med 
rött band. 
5 stora (7x13 cm) 
och 19 små (5x8 cm). 
44-9058 .................... 149,-
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Granmatta, broderas med akrylgarn i stjälk- och 
korsstygn samt schattér- och strecksöm där motivet 
är ritat på naturrfärgad juteväv. Färdigkonfektionerad 
med rött kantband. Storlek ca 100 cm Ø.
91-1076 Öppen eld  489,-
91-1075 Domherrar, även i plattsöm  529,-

Julgransmattor

Ditt pris från: 

489,-

Garnreda med 48 hål för 
att hålla ordning och isär 
färgerna. Höjd 22 cm.
15-2579 169,-
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Middagsduk, broderas med moulinégarn i räknade 
kors- och efterstygn på oblekt lapplinneväv, 
7 trådar/cm. Storlek 130x240 cm. 
Motivmått ca 50x140 cm.
48-9542 

Ditt pris: 

1159,-

001-008_CMA_snfdt_oktober-H2021.indd   7001-008_CMA_snfdt_oktober-H2021.indd   7 2021-04-19   08:462021-04-19   08:46



• 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!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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