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Kære Klubmedlem!
Nu når mørket falder tidligere om aftenen, får man 
ro om aftenen med et afstressende broderi. 

I oktobers folder har vi meget julestemning, alt for 
at du skal nå at brodere færdigt til advent.

Månedens broderi er Løberen Rævehygge som 
du broderer med moulinégarn i kors- og stikkesting 
efter tællemønster på hvidt aida.

Hvorfor ikke brodere et personligt julekort til 
nogen du holder af!

Husk vores populære lykkepakker!

Med venlig hilsen

  

Maria Hill 
Din klubværtinde

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

A. FYRFADSSTAGER 2-PAK, til væg-
gen, smedejern. Inkl. papskiver. 
Str. 11x31 cm. Broderier købes 
separat.
43-9919  ................................................ 169,-

B. BRODERIER PAKKE PÅ VEJ 2-PAK, 
aida 7 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 9x17 cm.
49-0026  ................................................ 119,-

C. STOR LANTERNE, til et broderi, 
klart glas på 4 sider. Plads til to fyr-
fadslys, medfølger ikke. 
Str. 21x17,5x30 cm.
42-1750  ................................................. 298,-

D. BRODERI FULD FART PÅ BAKKEN, 
broderi til stor lantene. 
Motiv ca. 14x16 cm. 
43-9877  ................................................. 129,-

med vidunderlige broderier! 

Julestemning!

B. 2-pak

119,-

A. 2-pak

169,-

2-pak!

C. Stor lan-

terne 

298,-

D.

129,-
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Broderes med moulinégarn i kors- 
og stikkesting efter tællemønster på 
hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 24x62 cm.

91-1019 

Løber 

Rævehygge
Din pris:

198,-

M
ån

ed
en

s b
ro
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ri 
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Paradehåndklæde 

Nissetrolde

Paradehåndklædeholder Molla, med 
hylde og endeknop i træ, stang i metal, 
samt 3 kroge. Bredde 50 cm, dybde 
12 cm.
51-7201  239,-

Din pris:

369,-

Broderier 2-pak 

Ønskelisten

Din pris:

89,-

Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på na-
turfarvet aida 5,4 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 43x82 cm.
91-1041 

Broderes med moulinégarn i kors- og stikkes-
ting efter tællemønster på hvidt aida 7 kvadr. 
pr. cm. Str. ca. 11x11 cm.
49-0005  89,-

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

2-pak!

001-008_CMA_snfdt_oktober-H19.indd   4 2019-05-03   08:01



3-pak!

Broderes med moulinégarn i kors- og stikkes-
ting efter tællemønster på hvidt aida 5,4 kvadr. 
pr. cm Inkl. kort og kuverter. Str. 10x15 cm.
91-1022  129,-

Flexibilleder Nisssen 3-pak, broderes med mouli-
négarn i kors- og stikkesting efter tællemønster 
på hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. Str. 6x9 cm.
91-1026  169,-

3-pak!
Brodér dine egne, personlige julekort!

Nissen 3-pak
Din pris fra:

129,-

Kalender 

Nissens venner
Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på 
hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. Inkl. røde 
ringe. Str. ca. 32x43 cm. 
91-1047 
17-0043 Beslag rødt 35 cm 65,-/stk.

Din pris:

289,-
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!695,-
Værdi mindst:  1400,-

Stor lykkepakke  
med broderier!

Nr.

1

395,-
Værdi mindst: 

800,-

Lille lykkepakke 
med broderier!

Nr.

2

395,-
Værdi mindst:  800,-

Lille lykkepakke 
med garner!

Nr.

3
Komplette 

broderi-

pakker

LYKKEPAKKE MED STRIKGARNER. Indeholder kvalitetsgarner i 
forskellige farver. Mindst 3 forskellige sorter, 3-10 nøgler/garn. 

10-6065 Lille lykkepakke med garner 395,- (værdi mindst 800,-)
11-2877 Stor lykkepakke med garner 695,- (værdi mindst 1400,-)

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

Husk - køb lykkepakker!

OBS! Bilderne er kun 
illustrationer. Lykkepak-
kernes indhold vælges 

vilkårligt.

695,-
Værdi mindst:  1400,-

Stor lykkepakke 
med garner!

Nr.

4

3-pak!

KORT 3-PAK, inkl. aida 5,4 
kvadr. pr. cm, passepartou-
ter og kuverter ingår. Str. 
9x13 cm.
44-3556 Vinrød  ..........  59,-
44-3564 Hvid  ..............  59,-

DESIGN SELV! 

Brodér dine egne, 
personlige kort! Din pris:

59,-
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1.

2.

Broderes med 
moulinégarn i kon-
tursting og fladsyning 
påtrykt bleget lærred. 
Str. ca. 30x78 cm.
91-1056 

Din pris:

289,-

Månedens lette 

På
tr

yk
t!Løber

Jul

INKL. FLG. MATERIALER: 
Hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm (ca. 80x80 cm), 
100 m moulinégarn i blandede farver (garn-
nummer står på, såfremt du vil købe ekstra 
garn), mønsterark med mange forskellige 
designs og nål. 
Broderes i kors- og stikkesting.
1. 48-0114 Redwork  ............................... 339,-
2. 48-0120 Strålende jul  ....................... 339,-

DESIGN SELV! 
Inkl. alt der behøves for at 

starte med at brodere! 
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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 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

Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!

1.	Har du modtaget varer i august? (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 august? Læs her: 

   •  Vælger du kun månedens håndarbejde behøver du 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. 

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