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Kære Klubmedlem!

Med venlig hilsen

Maria Hill 

Din klubværdinde

Glædelig jul og Godt Nytår i alle hjem!  

Månedens broderi, den vidunderlige pude 
Blåmejser broderer du med moulinégarn i fine farver!

Se også vores stemningsfulde billede Fuglebræt med 
mange små sultne venner, eller hvorfor ikke lyse op i vinter-
mørket med søde dompapper med LED-lys!

Se den fine og praktiske ramme i vintagelook 
her nedenfor, brodér din favorit eller sæt et foto i!

Julens lille 
ekstra!

A. BRODERI SPRÆLSKE 
NISSER, broderes med 
moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tæl-
lemønster på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm. 
Motiv ca. 21x10 cm.
91-1226  219,-

B. RAMME MED KROGE, i 
vintagelook med plast-
glas og plads til et foto, 
broderi eller andet. 
4 kroge nederst. 
Str. 35x23x2,5 cm.
58-9608 Natur    
58-9602 Hvid
Pris 239,-

B. Ramme 

239,-

A. Broderi

000,-
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Inkl. pude i fløjl!

Broderes med moulinégarn i kors- og stikkesting efter 
tællemønster på hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm Motiv ca. 
20x20 cm. Inkl. pude i fløjl i en lækker blå farve, med åb-
ning bagpå. 100 % polyester. Vask 30°. Str.  45x45 cm. 
91-1237 

34-0091 Inderpude 79,50 

Pude  

Blåmejser

Din pris: 

198,-

Månedens broderi 
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!749,-
Værdi mindst:  1400,-

Stor lykkepakke  
med broderier!

Nr.1

429,-
Værdi mindst: 

800,-

Lille lykkepakke 
med broderier!

Nr.2

429,-
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 429,- (værdi mindst 800,-)
11-2877 Stor lykkepakke med garner 749,- (værdi mindst 1400,-)

LYKKEPAKKE MED BRODERIER. 
Lykkepakke 1 og 2 indeholder komplette broderipak-
ker med garn og mønster. 
 
35-4407 Lille lykkepakke  429,- (værdi mindst 800,-)
35-4415 Stor lykkepakke  749,- (værdi mindst 1400,-)

Husk - køb lykkepakker!
OBS! Bilderne er kun 

illustrationer. Lykkepak-
kernes indhold vælges 

vilkårligt.

749,-
Værdi mindst:  1400,-

Stor lykkepakke 
med garner!

Nr.4

Lille fleksibel læselampe! 
Hænges om halsen når du vil have begge hænder fri!

FLEKSIBEL LÆSELAMPE, 
let og fleksibel læselampe 
til at hænge om halsen. 
Godt altid at have lys 
med sig og samtidig have 
hænderne frie. Længden 
er 57 cm. Drives af 2 AAA 
batterier, medfølger ikke. 
29-2649 .................... 98,-
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Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på hvidt 
aida 4,4 kvadr. pr. cm. Str. ca. 75x75 cm.
91-1229

Dug

Roser

Din pris:

 239,-

Broderes med moulinégarn i 
kontursting og fladsyning påtrykt 
lærred. Str. ca. 30x78 cm.
91-1231

Løber

Flot fugl

Din pris:

 229,-
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Din pris:

 249,-

Broderes med moulinégarn 
i korssting efter tællemøn-
ster på elfenbensfarvet aida 
7,2 kvadr. pr. cm. 
Motiv ca. 25x36 cm.
91-1233 249,-

Ramme antikhvid. 
Str. 38x46 cm, dpp.
36-1660 269,-

Billede 

Fuglebræt

A. DOMPAPPER LED 3-PAK, 
dekorative dompapper med 
8 LED-pærer, til udendørsbrug, 5 m 
kabel med transformer. 
Str. 20x9x14 cm.
58-8609  ...........................  289,-

B. DØRMÅTTE, med tunge-
stingskanter og gummi bag-
på. Polyamid. Str. 45x75 cm.
53-8645 Dompapper  .. 79,-

59-9024 Nisse  .................. 89,-

B. Dørmåtte

fra79,-/stk.A. 

289,-
LED-

lys!
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Dug 

Dompapper
Din pris:

 139,-
Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på hvidt 
aida 4,4 kvadr. pr. cm. Str. ca. 36x36 cm.
91-1235

STAGER 4-PAK, dekorative numme-
rerede stager, af metal med glas. 
Str. 8x8x8 cm.

58-9307 Sort   
59-9844 Guld
Pris  .........239 ,-

4-pak! Din pris:

 239,-
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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 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

gDin klubgaranti  h

Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!

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

   • Vælger du kun månedens håndarbejde behøver d u 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. Mindste ordreværdi 95,-.

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