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A.

B.

Nu er sommeren på vej og forhåbentlig med 

nogle skønne timer til at brodere udenfor. 

Husk at tage dit håndarbejde med til dit 

favoritsted. 

Månedens broderi ”Blå sangfugl,”  er en 

dug i herlige farver til at pryde bordet med. 

Se vores populære lykkepakker til utrolig 

gode priser med broderier eller garn af 

meget høj kvalitet. 
Husk vores tilbud på sakse, hvorfor ikke 

give en som gave?

Med venlig hilsen

Maria Hill 

Din klubværtinde

Kære Klubmedlem!

Sig det med 
et personligt, 
broderet kort!

Broderes med mouliné-
garn i kors- og stikkesting 
efter tællemønster på 
hvidt aida 7,2 kvadr. 
pr. cm. Str. 9x13,4 cm.

A. 39-0112 29,-

B. 39-0111 29,-

KORT

Blomst

Din pris:

29,-/stk.
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Månedens broderi 

Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på hvidt 
aida 4,4 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 75x75  cm. 
91-0606 

DUG

Blå sangfugl
Din pris:

198,-
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Gaveæske Saks og skæresmykke 
roséforgyldt. Str. saks 10 cm. 
48-0562 159,-

Flot saks, roséfor-
gyldt! Str. 25 cm.
48-0564 179,-

Gaveæske med flotte roséforgyldte sakse! 
Storkesaks med spids 9,5 cm og skræd-
dersaks 22 cm, samt fingerbøl.
48-0552 198,-

Storkesaks, roséfor-
gyldt! Str. 11,5 cm.
48-0563 89,-

Smart nålepude til at have på armen. Altid nåle 
ved hånden! Fæstnes nemt med et bånd rundt 
om armen. 100 % bomuld. Str. 9,5x9,5x4 cm.
48-0567 49,-

NÅLEPUDE - til armen!

Gavetip!
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Broderes med moulinégarn 
i kors- og stikkesting efter
tællemønster på hvidt stof 
11,2 tråde pr. cm. Inkl. perler. 
Str. ca. 27x25 cm.
91-0607 359,-

 

Mini-klokkestreng Svaner, 
broderes med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt aidabånd 
6 kvadr. pr. cm med  hæklede 
kanter. Str. ca. 10x28 cm.
39-0003 169,-

40-8195 Guld/stk. 29,-

Bakke med plads til et bro-
deri. Fremstillet i MDF, med 
kordel og plexiglas. 
Broderi købes separat! 
Str. 43x30x5 cm.
41-7600 119,-

Broderi Jordbærkrans,  
til bakken. Broderes med 
moulinégarn i kors- og stik-
kesting efter tællemønster på 
hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. 
Motiv ca. 20x31 cm.
39-0042 198,-

BILLEDE

Pindsvin

Din pris:

359,-

Broderi

198,-
Mini-klokkestreng

169,-

Bakke 119,-
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!

695,-
Værdi mindst: 1400,-

Stor lykkepakke  
med broderier!

Nr.

1

395,-
Værdi mindst: 800,-

Lille lykkepakke 
med broderier!

Nr.

2

Nr.

3

Komplette 

broderi-

pakker

LYKKEPAKKE MED STRIKKE-GARNER. Indeholder 

kvalitetsgarn i forskellige farver. Mindst 3 forskellige garner 

og 3-10 nøgler af hver. 
3. 10-6065 Lille lykkepakke 395,- (værdi mindst 800,-)
4. 11-2877 Lille lykkepakke 695,- (værdi mindst 1400,-)

LYKKEPAKKE MED BRODERIER. 
Lykkepakke 1 og 2 indeholder komplette broderi-
pakker med garn og mønster. 
 
1. 35-4407 Lille lykkepakke  395,- (værdi mindst 800,-)
2. 35-4415 Stor lykkepakke  695,- (værdi mindst 1400,-)

Husk - køb 
OBS! Billederne er 
kun  illustrationer. 
Lykkepakkernes ind-
hold vælges vilkårlig.

395,-
Værdi mindst: 800,-

Lille lykkepakke
med garner!

Nr.

4

695,-
Værdi mindst: 1400,-

Stor lykkepakke
med garner!

lykkepakke!
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Broderes med moulinégarn 
i fladsyning, mille fleur- og 
kontursting påtrykt ubleget 
lærred. Str. ca. 43x43 cm.
91-0608

DUG

Blå 
blomster

Din pris:

189,-

FLEECEPLAID HYGGE, herlig blød og skøn fleece-
plaid med trykt motiv og tungestingskanter. 
100 % polyester. Vask 40°. Str. 130x160 cm.
58-0350 Gråblå              58-0352 Rosa  
Pris  ................................................................................  39,-

Fleeceplaid

39,-

    
 Påtrykt!
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1.

2.

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

 Fik du ikke varer i april? Læs her: 

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

	   

 •  Giv venligst hurtigst muligt besked om, hvad du ønsker næste gang.

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
 kundeservice@margaretha.dk

001-008_CMA_snfdt_juni-2019.indd   8 2018-10-29   09:11


