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Kære  Klubmedlem!
August er her snart igen, og det er på tide at starte med at plan-
lægge lidt vedrørende efterårets håndarbejder til de mørke aftner. 
Se månedens broderi Billede Dompapper, et vidunderligt billede  
med fine detaljer. 

P.S. Vores fine julekort Julero får du gratis med, når du bestiller 
noget fra augustfolderen! I oktober kan du købe en 3-pak med 
julekort, hvoraf et af motiverne er det samme som her nedenfor.

Husk at bestil det stemningsfulde Årsbillede 2021 
designet af Kirsten Malmborg. 

Med venlig hilsen

Maria Hill 
Din klubværtinde

Gratis 

Julekort! 0,-
JULEKORT JULERO.  
Broderes med moulinégarn 
i kors- og stikkesting efter 
tællemønster på hvidt aida 5,4 
kvadr. pr. cm. Str. 10x15 cm.

91-0829 

Juledug 

Gode nisser
Broderes med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt aida 
4,4 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 37x37 cm. 
41-0696 229,-

Din pris:

229,-
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Broderes med moulinégarn 
i korssting efter tællemøn-
ster på hvidt aida 5,4 kvadr. 
pr. cm. Motiv ca. 22x26 cm.
91-0835 198,-

44-8738 Ramme 
sølv, 25x30 cm 179,-

Billede  

Dompapper

Din pris:

198,-

Månedens broderi 
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Desuden får du en brochure, hvor du kan læse om designeren m.m

Har du alle Årsbilleder? 

40-0012 2020 Aida

40-0013 2020 Linne

49-0170 2019 Aida

49-0171 2019 Lærred

91-0840 2018 Aida

91-0838 2018 Lærred

91-0804 2017 Aida

91-0805 2017 Lærred

91-0834 2016 Aida

91-0847 2016 Lærred

91-0831 2015 Aida

91-0845 2015 Lærred

91-0828 2014 Aida

91-0841 2014 Lærred

91-0825 2013 Aida

91-0837 2013 Lærred

91-0822 2012 Aida

91-0832 2012 Lærred

91-1156 2011 Aida

91-1161 2011 Lærred

91-1044 2010 Aida

91-1050 2010 Lærred

91-4917 2009 Aida

91-4928 2009 Lærred

91-4845 2008 Aida

91-4853 2008 Lærred

91-4735 2007 Aida

91-4741 2007 Lærred

91-4630 2006 Aida

91-4648 2006 Lærred

91-4549 2005 Aida

91-4556 2005 Lærred

91-4440 2004 Aida

91-4457 2004 Lærred

91-4341 2003 Aida

91-4350 2003 Lærred

91-4234 2002 Aida

91-4242 2002 Lærred

91-4143 2001 Aida

91-4150 2001 Lærred

91-4044 2000 Aida

91-4051 2000 Lærred

Din pris  298,-/stk.

Din pris:

298,-

Design: Kirsten Malmborg

ÅRSBILLEDET 2021

Sneen dækker skov og eng.
Skoven står så mørk og stille.
Er nissen mon på spil, 
når jeg er i seng?
Han er vidst ganske lille!!
Han gemmer sig og 
går i skjul.
Men se, han kommer
 frem til Jul.

ÅRSBILLEDET 2021. 
Broderes med moulinégarn 
i kors- og stikkesting efter 
tællemønster på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm eller bleget 
lærred 10 tråde pr. cm. Inkl. 
alt materiale til Årsbilledet 
samt den smukke guldfarvede 
træramme med ydermål 
19,5x19,5 cm. 
Leveres som altid i 
en fin gaveæske.
41-0065 2021 Aida   
41-0066 2021 Lærred
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ede 

Gave-
tip!

GAVEÆSKE ROSÉGULD, fin faveæske 
med storkesaks, ca. 9 cm lang og et 
fingerbøl 17 mm Ø. Alt i roséguld.
30-0159                                            99,- 

Broderes i kors- og stikkesting efter tæl-
lemønster med moulinégarn på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm. Str. ca. 39x39 cm.
91-0839 

Dug 

Nisse på tur
Din pris:

259,-
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Charmerende sæt med halsedisse og hue 
i garnet Chris fra Svarta Fåret. Garnet har 
en herlig farverapport med en glittertråd 
i. Garnforbrug 2 nøgler (1 til huen og 1 til 
halsedissen). Kvalitet: 11 % uld, 10 % po-
lyamid, 77 % akryl og 2 % metalpolyester. 
Vægt/længde: 150 g = 239 m. Strikkefast-
hed: 10 m = 10 cm. Skånevask: 30°.
Art. nr. 08-2040 (værdi 173,-)   149,-

Køb også: 
Art. nr. 37-4348  

Jumbopinde 10 mm  29,-

Garnpakke 
Halsedisse 
og hue!

Din pris:

149,-

GARNTASKE. Tasken kan rumme op til 
25 nøgler garn a’  50 g. 10 lommer til 
pinde. 8 lommer til hæklenåle i forskel-
lige størrelser. Højde: 32 cm, 27 cm Ø. 
Skulderrem kan blive op til 110 cm lang. 
41-0018 179,-

Alt i én taske
perfekt til dig der elsker at have dit  
strikke- og hækletøj med på farten!

Din pris:

179,-

-  1 lomme med lynlås
-  2 åbne lommer med små ud vendige lommer
-  10 lommer til pinde
- 8 lommer til hæklenåle i forskellige størrelser
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Broderes med moulinégarn i kontursting 
og fladsyning påtrykt ubleget lærred. 
Str. ca. 30x78. 
91-0843 

Din pris:

259,-
Løber 

Nissen
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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 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

gDin klubgaranti  h

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

2.Fik du ikke varer i juni? Læs her: 

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

•  Giv venligst besked om hvad du ønsker til august hurtigst muligt.

Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!
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