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Julens lille ekstra!

Stage, 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). 
58-9613 198,-

Stage 

198,-

Kære Klubmedlem!

Med venlig hilsen 

Maria Hill 
Din klubværtinde

God jul og godt nyt broderiår!  Her kommer lidt inspiration 
og ideer! Månedens broderi, billedet Blåmejse broderes i 
herlige farver på hvidt aida!

Se vores nyheds-side! Brodér dit eget, personlige broderi 
på læderpapir! Ser ud som læder og kan vaskes!

Husk vores stemningsfulde sengetøj til fantastiske priser!

A. BRODERI SPRÆLSKE 
NISSER, broderes med 
moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm. Motiv  
ca. 21x10 cm.
91-1226  219,-

B. RAMME MED KROG, i 
vintagelook med plast-
glas og plads til et foto, 
broderi eller andet. 
4 kroge nederst. 
Str. 35x23x2,5 cm.
58-9608 Natur    
58-9602 Hvid
Pris 239,-

B. Ramme 

239,-

A. Broderi 

219,-

HYLDE, lakeret mango-
træ, falset kant og 
smedejernskonsoller. 
Str. 36x13x3 cm. 
58-9616 Hvid     
58-9618 Natur
Pris  ............................  259,-

259,-
Hylde
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A.

B.

Billede Blåmejse, broderes 
med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemøns-
ter på hvidt aida 5,4 kvadr. 
pr. cm. Motiv ca. 30x30 cm.
91-1222 

44-8662 Ramme guld
32x32 cm 98,-
 

BILLEDE 

Blåmejse

Din pris:

198,-

Månedens broderi 

TILBUD!

2-delt 
sengetøj fra

98,-

Sengetøj 2-delt, 100 % bomuld. 
Vask 60°. Krymper max 5 %. 
Str. dynebetræk 150x210 cm, 
pudebetræk 50x60 cm. 
A. 57-8861 Nisser 249,-
B. 57-9979 Trysil 98,-
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B.

A.

Forstørrelsesglas
- briller kan bæres  
samtidigt!

Eksklusiv 
dagslys-
lampe!

Vores lampe som 
kommer fra Daylight 
har en unik dags-
lyspære. Det bløde 
lys eliminerer alle 
reflekser på dit 
arbejde. 

GULVLAMPE MED 
OPBEVARING, FOR-
STØRRELSESGLAS OG  
MØNSTERHOLDER! 
- det ultimative hjælpe-
middel til dig der laver 
håndarbejder!

DAGSLYSLAMPE DAYLIGHT, med 
fleksibel arm. Perfekt til f.eks. hån-
darbejder og læsning eller som 
dekorativ belysning. Tre praktiske 
tilbehør som du frit kan kombi-
nere. Nemt at af- og påmontere!
- Opbevaringsboks i akryl med 
 9 rum og 12 huller til garn-
 sortering. Den kan også stilles 
 løst på et bord eller en hylde.

-  Mønster-/vejledningsholder på 
 fleksibel stang, 38 cm.
- Forstørrelsesglas på fleksibel 
 stang 64 cm, forstørrer 1,75 
 gange og 13 cm Ø.
-  Stabil fod, fodafbryder og lang 
 ledning. Inkl. pære. 
 Højde 150-160 cm. Let nedad-
 bøjet skærm i hvid akryl.
31-5507 ........................................ 3249,-
15-2525 Ekstra pære  ...............  198,-

12 W Daylight 
rør ideel ved 
farvematch. 
Udskiftelige rør. 

Enkel bordlampe med forstørrelse til al 
slags hobbyarbejde som håndarbejde og 
læsning osv. Energibesparende. 9 cm Ø, 
linse med 1,75X forstørrelse. 

Teknisk data:
Lyskilde: Lysrør.
Lux-udgang på 15 cm: 3850 lux. 
Lys farvetemperatur: 6500° K
Energiforbrug: 12 W
Str.: 32 x 13,5 x 37 cm
Maximal rækkevidde: 37 cm
Produkt Vægt: 0,9 kg
Kabellængde: 1,5 m
Ekstra forstørrelse: nej
Linsemateriale: Akryl 
37-4462  ......  619,-

Lille og fleksibel! 
Hænges om halsen, 
så du har begge 
hænder frie!

BORDLAMPE MED FORSTØRRELSE!

A. FORSTØRRELSES-
GLAS MED LEDLYS, 
Inkl. batterier og tre 
forskellige forstørrel-
sesglas der forstørrer 
1,5 x, 2,5 x samt 3,5 x. 
One size.
48-1978  ...... 198,-

B. FLEKSIBEL LÆSE-
LAMPE, let og flek-
sibel læselampe til 
at hænge rundt om 
halsen. Godt altid at 
have lys med sig og 
samtidig have hæn-
derne frie. Længden 
er 57 cm.  Batterier 
2 AAA, medfølger 
ikke. 
29-2649 ........... 98,-
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Dug Tyttebærkrans, broderes med mouliné-
garn i kors- og stikkesting efter tællemønster 
på hvidt aida 4,4 kvadr. pr. cm. Str. ca. 40x40 cm.
91-1230  

DUG 

Tyttebærkrans
Din pris:

239,-

Pude Mustvit på kvist, broderes 
med akrylgarn i herlige farver i 
korssting påtrykt groft stramaj. 
Str. 40x40 cm. 
91-1232  

19-0041 Inderpude  65,-
36-3413 Bagstykke med lynlås 
og kanter med overlock, off-
white, 100 % bomuld. 
Str. ca 45x45 cm 79,-

Din pris

319,-
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B. C.

Skab

Julestemning!

D. Vidunderlig dørmåtte Nisse,
str. 45x75 cm. Tungestings kan-
ter samt gummi bagside.
57-8523 .................................... 69,-

A. Fleece-
plaid Holiday, 
herlig  blød og 
skøn fleeceplaid 
med julemotiv. 
100 % polyester. 
Vask 40°. 
Str. 130x160 cm, 
tungestings kanter. 
57-8660  ... 49,-

A. Fleeceplaid 

49,-
Normalpris 129,-

Stemningsfuld 
belysning 98,-

Sød belysning, der passer ind 
overalt pga. det stilrene design. 
20 ikke udskiftelige LED-lys, 35 
cm Ø, inkl. adapter.

Ledning 3 m. Crome. 
Til indendørs brug.
B 57-9622 Stjerne  ................  98,-

C. 57-6325 Hjerte  ..................  98,-

E.

 98,-/stk.
Kun 2-pak

E. Siddende 
Mus 2-pak, 
33 cm høje.
57-6751

Pris 196,-

F. Stager 4-pak, lidt anderledes ad-
ventsstage. Ramme af sort metal med 
glas, str. 8x8x8 cm.
58-9307  ............................................ 159,-

D. 
Dørmåtte

69,-

F.

 159,-

2-pak!

4-pak!

Bestil nemt på

margaretha.dk
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LOVE

B.

C.

A.

A. Opbevaringspose, rund 
med 2 håndtag. Str. ca. 
20x19,5 cm Ø.
48-0219  ............................ 79,-

B. Taske/clutch med lynlås,  
og en 29 cm lang hånd-
ledsrem af kunstlæder, 
der kan tages af. 
Str. ca. 21x13 cm.
48-0217  ............................ 49,-

C. Taske/etui Ipad, lukkes 
med klap med guldknap. 
Str. ca. 26,5x22 cm.
48-0213  ............................ 79,-

Løber Hjerteugler, broderes 
med moulinégarn i fladsyning, 
kunstbroderi samt kontursting 
påtrykt ubleget lærred. 
Str. ca. 30x75 cm.
91-1234 
 

LØBER 

Hjerteugler

Din pris:

289,-

LÆDERPAPIR!
Ser ud som læder og der kan 
broderes på det - kan også vaskes!

Køb også:

Ikke DMC/Anchor. 

150 dokker.

39-0075  ............ 198,-

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, max 40°. Krymper ca. 5 %. 
Nemmest at arbejde med i 
fugtig tilstand. Nedenstående 
3 artikler leveres uden 
garn og mønster 

Nyhed!
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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 hånd-
 arbejder, 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
 Postboks 252
 6330 Padborg
 Tel.  70 20 22 50
 
 www.margaretha.dk
 kundeservice@margaretha.dk

gDin klubgaranti  h

Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!

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

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

   • Vælger du kun månedens håndarbejde behøver d u ikke gøre noget. 
    Vi sender automatisk håndarbejdet til dig. I alle andre tilfælde bedes du meddele   
    os, hvad du ønsker, på svartalonen eller via vores hjemmeside www.margaretha.dk.   
    under Min klubside. Mindste ordreværdi 95,-.

  
 • Giv os besked hurtigst muligt, så vi kan ekspedere din ordre.

001-008_CMA_snfdt_december-H18.indd   8 2018-04-26   10:54


