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A.

B.

Kesä on jo tulossa ja sen mukana toivottavasti 
rentouttavat käsityöhetket ulkoilmassa. 
Hyödynnä tilaisuus ja ota käsityöt mukaan 
omaan mansikkapaikkaasi. 

Kuukauden käsityö ”Sininen laululintu,” on 
pöytäliina jonka ihanat värit kaunistavat 
kahvipöydän. 

Tutustu suosittuihin laadukkaita kirjomuksia 
tai lankoja sisältäviin löytöpaketteihimme,
 jotka saat uskomattoman edullisesti. 

Älä ohita saksitarjouksiamme, pakkaukset
sopivat hyvin vaikkapa lahjaksi!

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 

Kerhoemäntä

Hyvä kerhojäsen!

Sano se  
yksilöllisellä 
kirjailulla  
kortilla!

Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin valkoi-
sen aidakankaan ruutuja 
laskien, 7,2 ruutua/cm. 
Koko 9x13,4 cm.

A. 39-0112 3,90

B. 39-0111 3,90

KORTIT

Kukka

Hinta sinulle:

390
/kpl
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Kuukauden käsityö 

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien 4,4 ruutua/cm.  
Koko n. 75x75  cm. 
91-0606 

PÖYTÄLIINA

Sininen laululintu
Hinta sinulle:

1980
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Lahjapakkauksessa ruusukultaiset 
sakset ja leikkaava koru!  
Saksien koko 10 cm.  

48-0562 16,90

Tyylikkäät ruusu-
kultaiset sakset!  
Koko 25 cm.

48-0564 18,90

Lahjarasiassa tyylikkäät ruusukultaiset 
sakset! Teräväkärkiset haikarasakset 9,5 
cm, räätälinsakset 22 cm ja sormustin.

48-0552 21,40

Ruusukultaiset  
haikarasakset!  
Koko 11,5 cm.

48-0563      9,80

Kätevä käsivarsineulatyyny. Neulat ovat aina 
ulottuvilla! Kiinnitetään nauhalla käsivarren 
ympärille. 100% puuvillaa. Koko 9,5x9,5x4 cm.

48-0567 4,90

NEULATYYNY - kiinnitä käsivarteen!

Lahjavihje!
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Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin valkoisen 
aidakankaan ruutuja laskien, 
11,2 lankaa/cm. Myös helmiä.  
Koko n. 27x25 cm.
91-0607 36,90
 

Miniseinävaate Joutsenet, 
kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin valkoisen 
aidanauhan ruutuja laskien,  
6 ruutua/cm. Virkatut reunat.
Koko n. 10x28 cm.
39-0003 21,90

40-8195 Kullanväri/kpl 3,90

Tarjotin, jossa paikka 
kirjomukselle. Materiaalina 
MDF, reunusnauha ja pleksi-
lasi. Tilaa kirjomus erikseen! 
Koko 43x30x5 cm.
41-7600 14,90

Kirjomus Mansikkakranssi,  
tarjottimeen. Kirjotaan mulii-
nilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruu-
tuja laskien, 5,4 ruutua/cm. 
Kuvion koko n. 20x31 cm.
39-0042 26,90

TAULU

Siili

Hinta sinulle:

3690

Kirjomus

2690

Miniseinävaate

2190

Tarjotin 1490
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!

Tartu tilaisuuteen 

6980

Arvo väh. 140,00

Iso yllätyspaketti, 
jossa kirjomuksia!

Nro 

1

3980

Arvo väh. 80,00

Pieni yllätyspaketti, 
jossa kirjomuksia!

Nro 

2

3980

Arvo väh. 80,00

Iso yllätyspaketti,
jossa lankoja!

Nro 

3

Täydellisiä 

kirjonta-

pakkauksia

YLLÄTYSPAKETTI, JOSSA NEULELANKOJA. 
Sisältää laadukkaita lankoja eri väreissä. 
Vähintään 3 eri lankalaatua, 3-10 kerää/lanka. 

3. 10-6065 Pieni yllätyspaketti 39,80 (arvo väh. 80,00)
4. 11-2877 Iso yllätyspaketti  69,80 (arvo väh. 140,00)

YLLÄTYSPAKETTI JOSSA KIRJOMUKSIA. 
Yllätyspaketit 1 ja 2 sisältävät täydellisiä  
kirjontapakkauksia lankoineen ja malleineen. 
 
1. 35-4407 Pieni yllätyspaketti  39,80 (arvo väh. 80,00)
2. 35-4415 Iso yllätyspaketti  69,80 (arvo väh. 140,00)

HUOM! Kuvat ovat vain 
esimerkkejä. Pakettien 
sisältö valikoituu 
 sattumanvaraisesti.

6980

Arvo väh. 140,00

Pieni yllätyspaketti,
jossa lankoja!

Nro 

4

-tilaa yllätyspaketti!
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Fleecepeitto

490

Kirjotaan muliinilangalla 
laakaommelta sekä lin-
nunsilmä- ja varsipistoja. 
Valkaisematon puolipella-
vakangas, jossa piirretty 
kuvio. 
Koko n. 43x43 cm.
91-0608

PÖYTÄLIINA

Siniset 
kukat

Hinta sinulle:

1790

FLEECEPEITTO MYSA. Ihanan pehmeä ja miellyttä-
vä torkkupeitto, jossa painettu kuvio ja pykäreunat. 
100% polyesteriä. Pesu 40°. Koko 130x160 cm.
58-0350 Harmaansininen              58-0352 Roosa  
Hinta .............................................................................4,90

Piirre
tty kuvio!
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1.

2.

Oletko tilannut huhtikuun käsitöitä? (Jos et, niin jatka kohdasta 2.). Tee näin:

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

•		Tuotteet maksat normaalisti maksulomakkeella.

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

Jätitkö tilaamatta huhtikuun käsityön? Tee näin:

•	 Mikäli valitset kesäkuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa 
   kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat muutakin, 
   merkitse erilliseen kuponkiin kaikki kesäkuussa haluamasi, tai mene kotisivuillemme 
 www.margaretha.fi kohtaan ”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
 PL 6370
 00002 Helsinki

 Puh.  09 3157 9210
 
 www.margaretha.fi
 asiakaspalvelu@margaretha.fi
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