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Kære Klubmedlem!

Med venlig hilsen

Maria Hill 
Din klubværtinde

Nu går vi endelig mod lysere tider! 
Tid til at planlægge til næste højtid 
- påsken er her snart!

Månedens broderi, Påskefølelser, en 
stemningsfuld løber i smukke forårsfarver.

Vi har meget til at pynte påskebordet med 
f.eks. servietholder, servietringe, flaske-
forklæder, æggevarmere. Find din favorit!

Servietholder, af træ med plads til to broderier, 
ét på hver side. Str. 15x10x15 cm.
42-1990 98,- 

Broderier Hane og kyllinger 2-pak, til serviet-
holderen. Broderes med moulinégarn i kors- 
og stikkesting efter tællemønster på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm. Motiv ca. 10x10 cm.
39-0016 98,-

Servietringe Kylinger 6-pak, broderes med 
moulinégarn i  kors- og stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt aidabånd 6 kvadr. pr. cm 
med hæklede kanter. Inkl. vliseline. 
Str. ca. 5x5 cm. 
39-0017 98,-

Påskens vidunderlige  

broderier!
Broderier 

2-pak

98,-

Servietholder

98,-

Servietringe 
6-pak

98,-
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Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på hvidt 
aida 5,4 kvadr. pr. cm. Str. ca. 25x64 cm.
91-0211 

LØBER 

Påskefølelser
Din pris:

198,-

Månedens broderi 
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Broderes med mou-
linégarn i kors- og 
stikkesting efter tælle-
mønster på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm, hvis 
intet andet er angivet.

A. FLEXBILLEDE KYL-
LINGER,  motiv ca. 
25x20 cm. Inkl. flexi-
ramme.
39-0010  ................  198,-

B. MINI-KLOKKESTRENG 
LEGENDE KYLLINGER,   
aidabånd 6 kvadr. pr. cm 
med hæklede kanter. 
Str. ca. 10x25,5 cm. 
39-0001  ................  169,-
40-8195 Beslag 
guld/stk.  .................. 29,-

C. FLASKEFORKLÆDER 
KYLLINGER 3-PAK, 
færdig konfektionerede. 
Str. ca. 10x15 cm. 
39-0106  ................  169,-

D. ÆGGEVARMERE 
KYLLINGER 3-PAK, 7,2 
kvadr. pr. cm. Inkl. garn 
til bånd. Str. ca. 9x12 cm. 
39-0110  ................  198,-

Påskestemning!

A. Flexibillede

198,-

B. Mini-klokkestreng

169,-

D. Æggevarmere 3-pak

198,-

C. Flaskeforklæder
3-pak

169,-
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Broderes med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt bomulds-
stof 8 tråde pr. cm. 
Motiv ca. 25x29,5cm.
91-0212 369,-

44-8555 Ramme guld 
25x30 cm 159,-

BILLEDE

Fugl på kvist

Din pris:

369,-

Broderes med moulinégarn 
i kors- og stikkesting efter 
tællemønster på hvidt aida 
3,2 kvadr. pr. cm. Motiv ca. 
40x100 cm. 
Str. ca. 150x220 cm.
91-0214 1098,-

DUG

Blomster

1098,-
Din pris:

Stor dug ca. 
150x220 cm!
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GARNRIBBE RUND, i holdbart træ med flot dyre-
motiv. Str. ca. 13 cm Ø, og 3 mm tyk. 18 huller.
47-0280 Hund  ...................................................................  59,-

48-0579 Kat  .........................................................................  59,-

HÅNDARBEJDSTASKE, til opbevaring af dine bro-
derier og andet tilbehør. Polyester, med reguler-
bare håndtag. Flere praktiske lommer. 
Str. ca. 38x30 cm.
33-1010  ............................................................................. 198,-

35-3565 16 små fag/stk.  .......................................... 19,-

Med LED-lys!

NÅLETRÆDER MARIE-
HØNE, med LED-lys. 
Med denne ses nåleø-
jet tydeligt! 
Str. 5x3 cm.
45-0151  ..............  39,-

BØJLESAKS, af metal, længde ca. 11 cm. Farven 
på saksen vælges vilkårlig, blå, gul eller rød. 
36-9926  ...........................................................................  19,-

Hjælpemidler du ikke 
kan undvære !

Garnribbe

59,-

Nåletræder

39,-

Bøjlesaks

19,-

Håndarbejds-
taske

198,-
Køb 

plastlommer til!

19,-/stk.
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Broderes med 
moulinégarn i 
kontursting, fladsy-
ning og kunstbro-
deri påtrykt bleget 
lærred. 
Str. ca. 30x78 cm.
91-0216 

LØBER 

Blandt 
blomster

Din pris:

298,-

DMC garn 
DMC Étoile 35-pak, DMC’s nye farvekollektion, 
der levereres i en fin metalæske. 
Inkl. et eksklusivt broderimønster.
48-0652  ..................................................................  839,-

DMC ETOILE! Denne nye 

garn fås i 35 elegante og eksklusive 

nuancer der vil give broderier en fantas-

tisk lyseffekt!

DMC Etoile:  .....................  21,-/dk. 

Oplys EC + farvenr. (f.eks. EC0436). 

Påtrykt!
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1.	Har du modtaget varer i december? (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 februar, udfyld svartalonen, eller bestil via 
 vores hjemmeside www.margaretha.dk under Min klubside. Ønsker du 

 kun månedens håndarbejde i februar behøver du ikke gøre noget. 
 Du får månedens håndarbejde automatisk i februar. 

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

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

•  Giv venligst besked om hvad du ønsker til februar 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 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
 Transitvej 12 
 6330 Padborg

 Tel.  70 20 22 50
 
 www.margaretha.dk
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