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Hyvä kerhojäsen!

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 
Kerhoemäntä

Vihdoinkin kuljemme kohti valoisampaa 
aikaa! On aika kääntää katse kohti 
pääsiäistä, joka on kohta täällä!

Kuukauden käsityö Pääsiäistunnelmaa 
kirjotaan muliinilangoilla. Tunnelmallinen 
kaitaliina, jossa on harmoniset värit.

Valitse omasi monista pääsiäispöytään 
sopivista koristeistamme: servettiteline ja 
-renkaat, pulloessut, munanlämmittimet!
!

Puinen servettiteline, jossa paikka kirjomukselle 
kummallakin puolella. Koko 15x10x15 cm.
42-1990 9,80 

Kirjomus Kukko ja tiput, servettitelineeseen. 
Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin  
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
5,4 ruutua/cm. Kuvion koko n. 10x10 cm.
39-0016 11,90

Servettirenkaat Tiput, 6/pak. Kirjotaan muliini-
langalla risti- ja jälkipistoin valkoisen aidanau-
han ruutuja laskien, 6 ruutua/cm, jossa virkatut 
reunat. Mukana kovike. Koko n. 5x5 cm. 
39-0017 11,90

Ihastuttavat pääsiäis-

kirjomukset!
Kirjomukset 

2/pak.

1190

Servettiteline

980

Servettirenkaat 
6/pak.

1190
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin  
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
5,4 ruutua/cm. Koko n. 25x64 cm.
91-0211 

Kaitaliina 

Pääsiäistunnelmaa

Hinta sinulle:

1980

Kuukauden käsityö 
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Kirjotaan muliinilan-
galla risti- ja jälkipis-
toin valkoisen aidakan-
kaan ruutuja laskien, 
5,4 ruutua/cm, ellei 
toisin mainita.

A. TAULU TIPUT, 
kuvion koko n. 25x20 
cm. Kehys mukana.
39-0010 .................25,90

B. MINISEINÄVAATE 
LEIKKIVÄT TIPUT, kuvion 
koko n. 20x25 cm. 
Valkoinen aidanauha, 
6 ruutua/cm, jossa  
virkatut reunat.  
Koko n. 10x25,5 cm. 
39-0001 .................21,90
40-8195 Ripustin 
kullanväri/kpl ..........3,90

C. PULLOESSUT TIPUT, 
3/PAK. Päärmätyt.  
Koko n. 10x15 cm. 
39-0106 .................21,90

D. MUNANLÄMMIT-
TIMET TIPUT, 3/PAK. 
7,2 ruutua/cm. Nauha 
rusetteja varten mukana. 
Koko n. 9x12 cm. 
39-0110 .................24,90

Pääsiäistunnelmaa!

A. Taulu

2590

B. Miniseinävaate

2190

D. Munanlämmittimet 
3/pak.

2490

C. Pulloessut
3/pak.

2190
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Iso pöytäliina n. 
150x220 cm!

Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin valkoisen 
puuvillakankaan lankoja laskien,  
8 lankaa/cm. Kuvion koko 
n. 25x29,5cm.
91-0212 36,90

44-8555 Kehys, kullanväri 
25x30 cm 19,80

Taulu

Lintu oksalla

Hinta sinulle:

3690

Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin valkoisen 
aidakankaan ruutuja laskien, 
3,2 ruutua/cm. Kuvion  
koko n. 40x100 cm.  
Koko n. 150x220 cm.
91-0214 139,80

Iso pöytäliina

Kukkaset

13980

Hinta sinulle:
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PYÖREÄ LANKAJÄRJESTIN. Kestävää puuta,  
jossa kaunis eläinaihe. Koko: Ø n. 13 cm ja 
paksuus 3 mm. 18 reikää.
47-0280 Koira ........................................................... 5,90

48-0579 Kissa ........................................................... 5,90

KÄSITYÖLAUKKU, kirjontatöiden ja tarvikkeiden 
säilyttämiseen. Polyesteriä. Säädettävät kantokah-
vat ja monta kätevää taskua. Koko n. 38x30 cm.
33-1010 ..............................................................................24,90
35-3565 16 muovitaskua/pak. ...............................2,70

LED-valo!

LANGANPUJOTIN 
KUORIAINEN, jossa 
LED-valo. Neulansilmä 
näkyy hyvin! 5x3 cm.
45-0151. .............. 3,90

LANKASAKSET. Metallia, pituus n. 11 cm.  
Väri valikoituu sattumanvaraisesti; sininen,  
keltainen tai punainen. 
36-9926 .................................................................1,90

Tuikitarpeelliset  
apuvälineet!

Lankajärjestin

590

Langanpujotin

390

Lankasakset

190

Käsityö-
laukku

2490

Tilaa myös 
muovitaskut!

270
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Kirjotaan muliini-
langalla varsipistoja 
sekä laaka- ja häive-
ommelta. Valkaistu 
puolipellavakangas, 
jossa piirretty kuvio. 
Koko n. 
30x78 cm.
91-0216 

Kaitaliina 

Kukkien 
keskellä

Hinta sinulle:

3190

DMC-langat 
DMC Étoile 35/pak. DMC:n uusi värikokoelma 
toimitetaan kauniissa peltirasiassa. Mukana 
myös upea kirjontamalli.
48-0652 ...................................................................92,90

DMC ETOILE! Uusi lanka, josta 

saatavana 35 tyylikästä ja ainutlaatuista 

värisävyä, joilla loihdit luomuksillesi  

upean valoefektin!

DMC Etoile: ...............2,80/vyyhti. 

Kirjoita EC + värinro (esim. EC0436). 

Piirretty 
kuvio!
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1.Oletko tilannut joulukuun käsitöitä? (Jos et, niin jatka kohdasta 2.).  
 Tee näin:

• Paketissasi on lasku, jossa on sekä maksulomake että vastauskuponki.

• Tuotteet maksat liitteenä olevalla maksulomakkeella.

• Helmikuun käsitöiden valinnan merkitset vastauskuponkiin, jonka postimaksu on jo 
   maksettu, tai kotisivuillamme www.margaretha.fi kohdassa Oma kerhosivuni. 
 Mikäli helmikuussa haluat vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa kuponkia. 
 Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi helmikuussa.       

2.Jätitkö tilaamatta joulukuun käsityön? Tee näin:

• Mikäli valitset helmikuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse  
 postittaa kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat  
 muutakin, merkitse erilliseen kuponkiin kaikki elokuussa haluamasi tai ilmoita  
 valintasi netissä www.margaretha.fi kohdassa ”Oma kerhosivuni”. 
 

•	 Postita kuponki ensi tilassa, niin saat pakettisi viivytyksettä.

Näin helppoa on kerhotyön valinta!

gKerhon toimintaohjeet  h
• 6 kertaa vuodessa (joka toinen kuukausi) saat 
 upean, helppotekoisen käsityön suoraan kotiisi.

• Hinnat ovat aina reilusti normaalihintoja 

 edullisemmat.

• Kaikki kirjontatyöt ovat taitavien tekstiilitaiteilijoi- 

 den suunnittelemia ja vain käsityökerhon jäsen

 ten tilattavaksi, niitä ei saa muualta.

• Käsitöiden valikoima on laaja - on kaitaliinoja, 

 tauluja, pöytäliinoja, seinävaatteita ym. - kaikki 

 suosittuja malleja, jotka on helppo kirjoa.

• Joka esitteestä valitset ennakkoon Kuukauden 

 Käsityön hintaan 19,80 tai muita tarjoustuotteita  

     (yleensä useita), joiden hinta vaihtelee. 

 Voit valita niin monta käsityötä kuin haluat. 

 Jos haluat vain kuukauden käsityön, Sinun ei 

 tarvitse vastata. Saat kuukauden käsityön 

 automaattisesti.

• Lisäksi saat erikoistarjouksia, aina 

 edulliseen kerhohintaan.

• Tilaukseen lisätään toimituskulut 3,90.

 
 Mikäli Sinulla on jotakin kysyttävää tai 
 tarvitset neuvoja, vastaamme mielellämme!
 

 Ateljé Margaretha
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