
Ateljé Margaretha - Postboks 252 - 6330 Padborg Tel. 70 20 22 50

www.margaretha.dk     E-mail: kundeservice@margaretha.dk 

Juni 
2021

001-008_CMA_snfdt_juni-2021.indd   1001-008_CMA_snfdt_juni-2021.indd   1 2020-10-20   12:482020-10-20   12:48



Nu er lyset og varmen tilbage, og det er tid til afslap-

ning, tag et håndarbejde med til dit favoritsted og nyd 

det!

Månedens broderi er dugen Farverig eng, 

broderet i vidunderlige farver.

Lad dit foto blive til et broderi, vælg dit favoritfoto og 

brodér det som billede! Læs mere på www.margare-

tha.dk

Husk vores eksklusive syskrin af bejdset træ med alle 

DMC’s moulinégarn ialt 500 forskellige farver!

Med venlig hilsen

Maria Hill 

Din klubværtinde

Kære 
Klubmedlem!

Broderes med moulinégarn i kors- og stikkesting 
efter tællemønster på hvidt aida 7 kvadr. pr. cm. 
Inkl. moulinégarn til bindebånd. Str. ca. 
8x12 cm. Færdig konfektionerede.
91-0628

Duftposer 

Sommer  

3-pak!

Din pris:

189,-

Brodér vidunderlige duftposer!
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Månedens broderi 

Dug

Farverig eng
Din pris:

198,-
Broderes med moulinégarn i kors- og stik-
kesting efter tællemønster på hvidt aida 4,4 
kvadr. pr. cm. Str. ca. 75x75 cm.
91-0630  

001-008_CMA_snfdt_juni-2021.indd   3001-008_CMA_snfdt_juni-2021.indd   3 2020-10-20   12:482020-10-20   12:48



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 opsæt-
ningen af DMC’s moulinégarn i 
500 forskellige farver! 
Skrinets str.: bredde 46 cm, 
højde 36 cm samt dybde 23 cm. 
40-0010  ..................................  5995,-

Din pris:

198,-

UDEN GARN & TRYK. 

DUG TINDRA, naturfarvet stof, 
70 % bomuld, 17 % viskose og 
13 % lærred med indvævet 
aidabort 5,4 kvadr. pr. cm. Inkl. 
tre gratis mønstre. Færdig kon-
fektioneret, aidaborten er 12 cm 
bred. Str. ca. 80x80 cm.
40-0399

Færdig konfektionerede duge inkl. 3 gratis mønstre!

UDEN GARN & TRYK. 

DUG VIENNA, hvidt bomuld 
med indvævet aidabort 4,4 
kvadr. pr. cm. Inkl. tre gratis 
mønstre. Færdig konfektioneret. 
Aidaborten er 12 cm bred. 
Str. ca. 90x90 cm.
36-0140

Din pris:

139,-
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Broderes med mouliné-
garn i kors- og stikkesting 
efter tællemønster på 
hvidt aida 4,4 kvadr. 
pr. cm. 
Str. ca. 25x33 cm.
41-1850

Billede

Skovhuset

Din pris:

259,-

Broderes med akrylgarn i korssting 
påtrykt groft stramaj. Str. 40x40 cm. 
35-1522
Køb også:
19-0041 Inderpude  65,-
36-3385 Bagstykke,  
45x45 cm off-white  49,-

Pude

Fugleduo
Din pris:

269,-
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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 lykke-
pakke 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 broderi-
pakker med garn og mønster. 
 
35-4407 Lille lykkepakke  429,- (værdi mindst 800,-)
35-4415 Stor lykkepakke  749,- (værdi mindst 1400,-)

Husk - køb lykkepakker!

749,-
Værdi mindst:  1400,-

Stor lykkepakke 
med garner!

Nr.4

OBS! Billederne er kun  illustrationer. 
Lykkepakkernes indhold vælges vilkårlig.

LAD DIT FOTO BLIVE TIL ET BRODERI!
Upload dit eget foto 

www.margaretha.dk

Bestil dit foto som 
broderimønster med 

eller uden  materialer! 

Din pris fra:

98,-

1. VÆLG ET FOTO
Upload et foto som 
du vil brodere!

2. REDIGERING 
Arbejd med 
indstillingerne!

3. BESTIL & BRODÉR 
Få dit mønster med 
eller uden materiale!
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2.

1.

Broderes med mouli-
négarn i mille fleur- og 
kontursting samt flad-
syning påtrykt bleget 
lærred. 
Str. ca. 30x76 cm.
91-0632

Lø
b

er
  P

å s
om

me
ren

gen
Din pris:

229,-

3-pak!

3-pak!

1. KORT 3-PAK. Broderes med moulinégarn i kors- og 
stikkesting efter tællemønster på hvidt aida 5,4 kvadr. 
pr. cm. Inkl. kort og kuverter. Str. 10x15 cm.

39-0023 ....................................................................................... 189,-

2. FLEXIBILLEDER 3-PAK. Broderes med moulinégarn 
i kors- og stikkesting efter tællemønster på hvidt aida 
5,4 kvadr. pr. cm. Inkl. flexirammer. Str. 6x9 cm. 
39-0020 ........................................................................................198,-

Inkl. kort og 
kuverter!

Inkl. 
flexirammer!
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1.

2.

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

 Fik du ikke varer i april? Læs her: 

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

	   

 •  Giv venligst hurtigst muligt besked om, hvad du ønsker næste gang.

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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