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Kære Klubmedlem!

Med venlig hilsen

Maria Hill 
Din klubværtinde

April måned er her og med den kommer lyset 

og forhåbentlig også varme og sol!

Bladr i vores folder og få inspiration blandt 

vores vidunderlige forårs- og sommerbroderier!

Se Månedens broderi I blåbærskoven,

vælg det som billede eller vægbillede!

Husk at der også kan bestilles fra tidligere  

klubfoldere? 

Broderes med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt aida 5,4 
kvadr. pr. cm.

KORT LANDSKAB 3-PAK, 
inkl. kort og kuverter. 
Str. 10x15 cm.
39-0025  ............................... 119,-

FLEXIBILLEDER LANDSKAB 
3-PAK , inkl. flexirammer. 
Str. 6x9 cm.
39-0022  ............................... 169,-

Herlige 
sommer!
Brodér vidunderlige 
landskabsmotiver!

3-pak 

169,-

3-pak 

119,-

001-008_CMA_snfdt_april-2019.indd   2 2018-10-29   09:02



Månedens broderi 

Broderes med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter tællemønster på hvidt 

aida 5,4 kvadr. pr. cm. Motiv 38x28 cm.

Vælg ramme eller beslag!

91-0408  198,-
44-8613 Ramme guld, 40x30 cm 198,-
17-0431 Beslag hvidt, 45 cm/stk. 69,-

BILLEDE/VÆGBILLEDE 

I blåbærskoven

Vidunderligt broderi
- som billede eller  væg-
billede!

Din pris:

198,-
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Broderes med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt aida 5,4 

kvadr. pr. cm.

91-0410  Løber, 
str. ca. 24x68 cm 179,-

91-0413  Dug, 

str. ca. 57x57  cm 198,-

LØBER OG DUG 

Stil

Dug

198,-

Løber

179,-

FYRFADSSTAGE, lakeret stage, mangotræ med 
glascylinder. Holder 14 cm Ø , 6 cm høj. Cylinder 
10 cm Ø, 15 cm høj. Højde på hele stagen ca. 
19 cm (lys medfølger ikke). 
58-9610 Hvid    58-9613 Natur
Pris......................................................................... 198,-

HYLDE, af lakeret mangotræ, 
falsede kant og smedejerns-
konsoller. Str. 36x13x3 cm. 
58-9616 Hvid     58-9618 Natur
Pris  .......................................... 259,-

Hylde

259,-

Fyrfadsstage198,-
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1.

2.

Billede, broderes med moulinégarn i korssting efter 
tællemønster på hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. 
Motiv ca. 15x18 cm.

1. 39-0108  Blomsterbuket 79,-

2. 39-0115  Forårsblomster 69,-

44-8514  Ramme guld, 17x21 cm 69,-

PUDE

Violet

Broderes med mouliné-
garn i kors- og stikke-
sting efter tællemønster 
på hvidt aida 5,4 kvadr. 
pr. cm. Str. ca. 38x38 cm.

91-0414   269,-

35-8952  Fyld, 250 g
 49,-

Din pris fra:

69,-/stk.

Din pris:

269,-
Inkl.stof til bagstykke!
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2.

3.

1.

4.

DESIGN SELV! 

1. SYSKRIN DMC, eksklusivt 
syskrin af bejdset træ, med alle 
DMC’s moulinégarner, 
500 forskellige farver! 
Skrinets str.: bredde 46 cm, 
højde 36 cm, dybde 23 cm. 
40-0010 .............................. 5995,-

2.  GARNHOLDERE, der holder  
garndokker på plads, 10 stk.
35-3557 ....................................  35,-

3. Ikke DMC/Anchor. 

150 dokker.
39-0075 ................................  198,-

4. DMC Moulinégarn 35-pak, 
DMC’s 35 seneste farver i en 
fin metalæske.
38-0462 ................................  519,-

Maxi-pakke 

moulinégarn,

150 dokker!

Eksklusivt syskrin af 
bejdset træ!

Alle DMC’s moulinégarn 
i 500 forskellige farver!

BESTIL 
I DAG!

Et must til dig der broderer!

SPAR

1005,-
Værdi 7000,-
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A.

B.

C.

DUGSÆT

Blomster
Broderes med moulinégarn 
i kontur- og stikkesting påtrykt 
hvidt stof, 50 % bomuld og 
50 % polyester. Færdig konfek-
tionerede med blonde. 
Str. 2 stk. ca. 20x30 cm og 
1 stk. 25 cm Ø.

91-0417   298,-

Vidunderligt dugsæt i 3 dele!

Din pris:

298,-

A. VED ÅEN.

Str. : 50x40 cm.

38-0610  .............. 539,-

B. BLOMSTERHJERTE. 

Str. ca. 45x45cm.

48-0299 ..................398,-

C. GRØNNE ØJNE. 

Str.: 19x27 cm.

38-0491 ..................249,-

HOBBYHJØRNET

DIAMOND PAINTING
Inkl. i kittet: sorterede sten, stof med baggrundstrykt klæbende overflade, pinde, lim 

og en beholder, som du kan lægge stenene i. Stenene placeres efter symboler, præ-

cis som i et almindelig korsstingsbroderi. Desuden medfølger en enkel billedserie, 

der beskriver hvorledes man gør. Rammerne sælges ikke, de er kun inspiration til 

hvorledes værkerne kan dekoreres. Se eventuelle rammer på margaretha.dk

Seneste trend!
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1.Har du modtaget varer i februar? (Hvis ikke gå videre til 2.)
 Gør således:

• I din leverance medfølger en faktura med girokort og en svartalon.

• Du bedes betale dine varer inden forfaldsdato.

• Vælg derefter det du ønsker i april, udfyld svartalonen, eller bestil via 
 vores hjemmeside www.margaretha.dk under Min klubside. Ønsker du 
 kun månedens håndarbejde i april behøver du ikke gøre noget. Du får 
 månedens håndarbejde automatisk i april. 

2.Fik du ikke varer i februar? Læs her: 

• Vælger du kun månedens håndarbejde i april, behøver du ikke gøre noget. 
 Vi sender automatisk håndarbejdet til dig. I alle andre tilfælde bedes du meddele os,   
 hvad du ønsker i april på svartalonen eller via vores hjemmeside www.margaretha.dk.   
 under Min klubside.
  
•  Giv venligst besked om hvad du ønsker til april hurtigst muligt.

Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!

gDin klubgaranti  h
• 6 gange om året (hver anden måned) får du 
 materialer til et eksklusivt, let broderet håndar-
 bejde direkte hjem til dig.

• Priserne ligger altid langt under, hvad 
 håndarbejdet normalt ville koste.

• Håndarbejderne laves af dygtige tekstil-
 kunstnere specielt til håndarbejdsklubben 
 og kan ikke købes andre steder.

• Variationen på håndarbejderne er stor, 
 løbere, billeder, duge og vægbilleder m.m.
 - men de er altid lette at brodere og populære.

• Du vælger hver gang i forvejen månedens   
 broderi, som altid koster 198,- eller nogle af de 
 øvrige tilbud (du kan også vælge flere), der    
 varierer i pris. Du kan vælge alle de hånd-
 arbejder, du ønsker. Hører vi ikke noget fra dig, 
 sender vi automatisk månedens håndarbejde.

• Ofte har vi ekstra tilbud til fordelagtige 

 klubpri ser.

• Et fragtgebyr på 39,- tillægges sendingen.

 Er du i tvivl om noget, eller har brug for 
 hjælp, hører vi gerne fra dig!

 Ateljé Margaretha
 Transitvej 12
 6330 Padborg

 Tel.  70 20 22 50
 
 www.margaretha.dk
 kundeservice@margaretha.dk
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