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Kære Klubmedlem!

Med venlig hilsen 

Maria Hill 
Din klubværtinde

Årstiderne skifter og nu er august tilbage med sine varme farver, 
og det er på tide, at planlægge lidt til efterårs aftnerne.......
Se månedens broderi Dugen Vilde roser, en vidunderlig dug i efterårets farver. 

Husk vores nyhed Diamond painting, “ Pearl” dit eget kunstværk!! 

P.S. Vores fine julekort får du gratis med, når du bestiller noget fra augustfolderen! 
I oktober får du tilbud om at købe en 3-pak med julekort, hvoraf et har samme 
motiv som det her viste.

Årets stemningsfulde Årsbillede 2019 designet af Kirsten Malmborg.

Julens fineste! 
Se flere broderier på www.margaretha.dk

Gratis julekort!

0,-

Julekortet Gavesæk.  Bro-
deres med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter 
tællemønster på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm. 
Str. 10x15 cm.
91-0800 

FLASKEFORKLÆDER JULEAFTEN 3-PAK, 
broderes med moulinégarn i kors- og stikkesting 
påtrykt hvidt bomuld. Færdig konfektionerede 
med rødt kantbånd. Str. ca. 10x15 cm.
48-0089 ...........................................................................249,-

Påtrykt!
FLEXIBILLEDE NISSENS REN. 
Broderes med moulinégarn i kors- 
og stikkesting efter tællemønster 
på hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm.
 Inkl. flexiramme. Str. 20x26 cm.
49-0169  ...................................... 269,-

 Inkl. 
flexiramme!

Flexibillede

269,-
Flaskeforklæder 3-pak

249,-

3-pak!
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Broderes med moulinégarn i kors- og stikkesting 
efter tællemønster på hvidt aida 4,4 kvadr. pr. cm. 
Færdig konfektioneret. 
Str. ca. 75x75 cm.
91-1034 

Dug 

Vilde roser
Din pris:

198,-

Månedens broderi 
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ÅRSBILLEDET 2019. 
Det 22. billede i vores populære 
samleserie! Broderes med moulinégarn 
i kors- og stikkesting efter tællemønster. 
Vælg mellem hvidt aida 5,4 kvadr. pr. 
cm eller bleget lærred 10 tråde pr. cm. 
Inkl. alt materiale til Årsbilledet samt 
den smukke guldfarvede træramme 
med ydermål  19,5x19,5 cm leveres 
som altid i en fin gaveæske. 
49-0170 2019 Aida   
49-0171 2019 Lærred

Design: Kirsten Malmborg

Desuden får du en brochure, hvor du kan læse designeren m.m!

Har du alle Årsbilleder?

91-0840 2018 Aida

91-0838 2018 Lærred

91-0804 2017 Aida

91-0805 2017 Lærred

91-0834 2016 Aida

91-0847 2016 Lærred

91-0831 2015 Aida

91-0845 2015 Lærred

91-0828 2014 Aida

91-0841 2014 Lærred

91-0825 2013 Aida

91-0837 2013 Lærred

91-0822 2012 Aida

91-0832 2012 Lærred

91-1156 2011 Aida

91-1161 2011 Lærred

91-1044 2010 Aida

91-1050 2010 Lærred

91-4917 2009 Aida

91-4928 2009 Lærred

91-4845 2008 Aida

91-4853 2008 Lærred

91-4735 2007 Aida

91-4741 2007 Lærred

91-4630 2006 Aida

91-4648 2006 Lærred

91-4549 2005 Aida

91-4556 2005 Lærred

91-4440 2004 Aida

91-4457 2004 Lærred

91-4341 2003 Aida

91-4350 2003 Lærred

91-4234 2002 Aida

91-4242 2002 Lærred

91-4143 2001 Aida

91-4150 2001 Lærred

91-4044 2000 Aida

91-4051 2000 Lærred

91-4960 1999 Aida

91-4978 1999 Lærred

Din pris  298,-

Din pris:

298,-

ÅRSBILLEDET 2019

I vinteren vi 
længes efter lys 
og varme.
Sneens skær har 
dog sin charme.
De mørke dage 
vi skal favne, 
for tiden flyver 
og den tid vil vi 
savne.
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Broderes med moulinégarn i kors- 
og stikkesting efter tællemønster på 

hvidt aida 4,4 kvadr. pr. cm. 

Str. ca. 30x41 cm.

91-0806 

67-0125 Beslag guld  98,-

Vægbillede  

Svampeskoven

Favoritter er tilbage!

Broderes med moulinégarn i kors- 
og stikkesting efter tællemønster på 
hvidt aida 4,4 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 24x66 cm.
45-0125  

Din pris:

129,-

Din pris:

229,-

Løber  

På vej
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B.

A.

C. D.

G.

E.

F.

Læderpapir! Ser ud som læder 

og der kan broderes på det  - kan også vaskes!

Brodér en 
personlig 
Skammel!

Ark, str.  
50x100 cm, 

DESIGN SELV! 

E-G UDEN GARN 

OG MØNSTER.

Læderpapir (0,55 mm) er 
fremstillet af cellulose og 
latex, ser ud som læder og  
kan anvendes til at brodere 
på og kan også vaskes. 
Vask  max 40°. Krymper ca. 
5 %. Nemmest at arbejde 
med i fugtig tilstand. 

E. LÆDERPAPIR, str. 50x100 
cm, tykkelse 0,55 mm.
48-0221 Brun  ......................  79,-

48-0223 Sort  ........................  89,-

F. TASKE/ETUI IPAD,  lukkes 
med klap med guldknap. 
Str. ca. 26,5x22 cm.

48-0213  ...................................  79,-

G. SKAMMEL, vatteret 
fodskammel med 3 runde 
ben af lyst træ.  Aftageligt og 
vaskbart betræk (30°, tåler ikke 
tøretumbler) naturfarvet stof 
65 % lærred og 35 % bomuld, 
hvorpå der kan broderes. Str. 
ca. 26 cm Ø, højde ca. 21,5 cm. 
Uden garn 
og mønster.
48-0227  ................................  139,-

Garnribbe, kaktusmotiv på 
plywood ribbe. Meget hold-
bar, ribben er 3 mm tyk. Der 
medfølger en lille nålepude 
(nåle medfølger ikke). 

A. Høj, 24 huller, 17x13 cm. 
49-0065  89,-

B. Aflang, 24 huller, 
18x11 cm. 
49-0066  59,-

C. Lille ,14 huller, 10x12 cm. 
49-0067  59,-

D. Aflang, 20 huller, 
15x13 cm. 
49-0068  89,-

Garnribber! Hold orden på dine garner!
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C.

A.

B.

A. FUGLEKYS. 
Str. ca. 38x27 cm.
39-0464  ..............  429,-

B. LANTERNE I SNEEN.
Str. ca. 38x27  cm.
39-0466  ..............  429,-

C. GRØNNE ØJNE. 
Str. ca. 19x27 cm.
38-0491 ..........249,-

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 sym-
boler, præcis som i et almind-
elig korsstingsbroderi. I kittet 
medfølger opskrift på bl. a. 
engelsk, fransk, spansk, tysk 
og italiensk.
OBS ikke dansk, men 
en billedserie om 
hvorledes man gør.

“ PEARL” DIT EGET KUNSTVÆRK!
En 

afstressende 
hobby til dig der 

synes godt om 
gør-det-selv!

Broderes med 
moulinégarn i kontur-
sting og fladsyning 
påtrykt bleget  lærred. 
Løber ca. 35x95 cm, 
dug ca. 95x95 cm.
91-0813 Løber 279,-

91-0811 Dug 369,-

Fra:

279,-

Løber og dug

Rosa & rødt

P
åt

ry
kt

!
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• 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 håndar-
 bejdet 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 håndarbej-  
 der, du ønsker. Hører vi ikke noget fra dig, 
 sender vi automatisk månedens håndarbejde.

• Ofte har vi ekstra tilbud til fordelagtige 

 klubpriser.

• 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

gDin klubgaranti  h

1.Har du modtaget varer i juni? (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 august, udfyld svartalonen, eller bestil via 
 vores hjemmeside www.margaretha.dk under KLUBBEN, min side. 
 Ønsker du kun månedens håndarbejde i august behøver du ikke gøre noget. 
 Du får månedens håndarbejde automatisk i august. 

2.Fik du ikke varer i juni? Læs her: 

• Vælger du kun månedens håndarbejde i august, behøver du ikke gøre noget. 
 Vi sender automatisk håndarbejdet til dig. I alle andre tilfælde bedes du meddele os,   
 hvad du ønsker i august på svartalonen eller via vores hjemmeside www.margaretha.dk.   
 under KLUBBEN, min side. 
  

•  Giv venligst besked om hvad du ønsker til august hurtigst muligt.

Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!
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