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Kære 

Klubmedlem!

Med venlig hilsen

Maria Hill 
Din klubværtinde

Her får du lidt inspiration til foråret 

og den kommende højtid, påske!

Månedens vidunderlige broderi Løberen 

Kyllingevenner broderes i herlige påske farver. 

Hvorfor ikke brodere en personlig påskehilsen? 

Se vores vidunderlige påskekort.

Duftposer Påske 
3-pak

179,-

Broderas med mouliné-
garn i räknade kors- och 
efterstygn på vit aidaväv, 
7 rutor/cm. Moulinégarn 
till rosett ingår. 
Str. ca 8x12 cm. 
Färdigkonfektionerade.

91-0229 

3-pak!
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Broderes med moulinégarn i kors- 
og stikkesting efter tællemønster på 
hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. 
Str. ca. 24x63 cm.
91-0230 

LØBER  

Kyllingevenner
Din pris:

198,-
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Inkl.:
- Aida
- DMC-dokker
 moulinégarn

- Broderinål
- Mønster

BRODERIKIT. 13 forskellige motiver 
samt 7 forskellige skifttyper på alfa-
bet/tal, som du kan vælge blandt. 
Brodér fine citater m.m, kun fanta-
sien sætter grænser!
Inkl. i kittet: Aida 5,4 kvadr. pr. cm, 
40x40 cm (sømmet). 10 dok-
ker DMC-garn, blandede farver. 
Broderinål. Mønster. 
40-0756  ..........................................  249,-

BRODERIKIT
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Inkl. 
flexirammer!

3-pak!

Brodér en personlig 
påskehilsen!

Inkl. kort 
og kuverter!

3-pak!

KORT KYLLINGEFAMILIEN 3-PAK, 
Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på hvidt 
aida 5,4 kvadr. pr. cm. Str. 10x15 cm.
38-0407 ............................................... 129,-

FLEXIBILLEDER KYLLINGEFAMILIEN 
3-PAK, broderes med moulinégarn i 
kors- og stikkesting efter tællemønster på 
hvidt aida 5,4 kvadr. pr. cm. Str. 6x9 cm.
38-0405 ......................................................169,-

Broderas med moulinégarn i räknade kors- 
och efterstygn på vit aidaväv, 5,4 rutor/cm. 
Motivmått ca 30x28 cm.
91-0228 

Vepa 

Kycklingar Din pris:

279,-
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Eksklusivt syskrin af bejdset træ!

Alle DMC’s 
moulinégarn i 500 

forskellige farver!

Et must til dig der broderer!

SPAR

2005,-
Værdi 8000,-

SYSKRIN DMC, 
eksklusivt syskrin 
af bejdset træ, med 
hele opsætningen af 
DMC’s moulinégarn 
i 500 forskellige 
farver! 
Skrinets str.: 
bredde 46 cm, 
højde 36 cm samt 
dybde 23 cm. 
40-0010  .......  5995,-

NÅLEHOLDERE, Hold 
orden i nålene med 
denne praktiske og 
søde nåleholder! To 
magneter, som du 
fastgør til dit broderi, 
et perfekt tilbehør. 
Motivet vælges vilkår-
ligt. Str. 3,5x3,5x0,5 cm.
32-0104  .................44,-

STITCH DOME. Ved hjælp af Stitch Dome kan du nemt 
sy på mindre områder og garantere en jævn stofspænding. 
Str. 140x88x21 mm. Materiale: Skumgummi og rustfrit stål.
32-0098  ................................................................................................149,-
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Broderes med moulinégarn i kontur- og 
mille fleur sting samt fladsyning påtrykt 
bleget lærred.
91-0236 Løber, str. 34x80 cm 239,-

91-0233 Dug , str. 50x50 cm 219,-

 

Løber og Dug  

Blomster
Din pris fra:

259,-
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1.	Har du modtaget varer i december? (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 februar, udfyld svartalonen, eller bestil via 
 vores hjemmeside www.margaretha.dk under Min klubside. Ønsker du 

 kun månedens håndarbejde i februar behøver du ikke gøre noget. 
 Du får månedens håndarbejde automatisk i februar. 

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

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

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

Så nemt er det at bestille ud fra klubfolderen!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
 Postboks 252
 6330 Padborg

 Tel.  70 20 22 50
 
 www.margaretha.dk
 kundeservice@margaretha.dk
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