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Kære Klubmedlem!

Med venlig hilsen

Maria Hill 
Din klubværtinde

 Vi følger årstiderene nøje, kig i vores brochure 

og bliv inspireret!

Månedens broderi er det farverige vægbillede 

Ude i det grønne, vælg om du vil have det som 

et vægbillede eller hvorfor ikke ramme det ind?

Se vores fine sengetøj i 100 % bomuld til en 

virkelig superpris.

Husk! Du også kan bestille fra tidligere 

klubbrochurer! 

Kontakt vores kundesevice på telefon 

70 20 22 50 så hjælper vi gerne.

Grydelapper Sommerleg 2-pak, 
broderes med moulinégarn i 
korssting efter tællemønster 
på hvidt 4,4 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 20x20 cm.
30-0013 149,-

149,-
2-pak

Forårets vidunderlige grydelapper

Sommerleg!
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Broderes med moulinégarn i kors- og stikkesting sting 
efter tællemønster på hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. 
A. 91-0418 Ude i det grønne. 
Str. ca. 39x26 cm 198,-

B. 91-0408 I blåbærskoven.
Motiv 38x28 cm 198,-

Vælg ramme eller beslag til!
32-0143 Beslag blåt 65,-

44-8613 Ramme guld, 40x30 cm 219,-

BILLEDE/VÆGBILLEDE 

Ude i det grønne

Månedens broderi 

Din pris:

198,-

Vidunderlige  
broderier
- som billede 
eller vægbillede!

A.

B.
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Stor middagsdug

- hele 130x240 cm!

MIDDAGSDUG

Blomsterhav
Middagsdug Blomsterhav, broderes med moulinégarn 
i kors- og stikkesting efter tællemønster på hvidt 
aida 5,4 kvadr. pr. cm. Motiv ca. 59x102 cm.
Størr. ca. 130x240 cm.
91-1433 
 

Din pris:

898,-
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Broderes med moulinégarn i kors- og stikkesting 
sting efter tællemønster på hvidt aida 3,2 kvadr. pr. 
cm. Du vælger selv om du vil brodere en løber eller 
pude. Str. løber ca.  40x90 cm, str. pude ca. 40x40 cm.

91-0422 
 

Din pris:

269,-

BILLEDE 

Blandt syrener
Broderes med moulinégarn i korssting efter 
tællemønster på hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. 
Motiv ca. 29x38 cm.

91-0420 
 

Din pris:

339,-

Vidunderlige 
broderier
- som pude 
eller løber!

LØBER/PUDE

Sangfugl
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Inkl. i kitet er alt der skal bruges for at lave et mesterværk, 
papir, lim og nemme instruktioner.
Alder 14+

49-0583 Dinosaurie. Str. 48x32x60 cm. 
Tidsforbrug ca. 6 timer. 449,-

49-0584 Hjerte. Str. 48x32x60 cm. 
Tidsforbrug ca. 1 time. 129,-

49-0582 Enhjørning. Str. 46x24x49 cm. 
Tidsforbrug ca. 3 timer.  289,-

Origami
En sjov og nem hobby 

til dig som holder af 
gør-det-selv!

Syrammer til hobbyarbejder, blandt andet til alt stramaj 
og rya arbejder. Af træ, nem at montere. 
Monteringsvejledning kun på engelsk. 

30-0175 Str. 30x30 cm. 
Justerbar i højden på stellet 498,-

30-0172 Str. 30x60 cm. 
Højde på stellet ca. 40 cm 298,-

Syrammer
Velegnet til bord eller sofa!

Fra

298,-
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DUG

Blomstereng
Broderes med moulinégarn i fladsyning, mille fleur- og 
kontursting påtrykt bleget lærred. Str. ca. 40x40 cm.

91-0419 
 

Din pris:

249,-

Str. dynebetræk 150x210 cm, pudebetræk 
50x60 cm. Vask 60°. Krymper max 5 %. 
59-9984 Bea .............................................................  98,-

59-8928 Songbird  .............................................  198,-

Sengetøj 2-delt 
med trykt mønster, 100 % bomuld! 2-delt fra

98,-

Påtrykt!

Bea

So
n

g
b

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

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

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

 klubpri ser.

• 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
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