
Ateljé Margaretha - PL 6370 - 00002 Helsinki  Puh. 09 3157 9210 (maksat ainoastaan paikallisverkkomaksun)

www.margaretha.fi     Sähköposti: asiakaspalvelu@margaretha.fi 

LOKAKUU 2019

001-008_CMA_snfdt_oktober-H19.indd   1 2019-05-03   08:02



❤
❤

Hyvä Kerhojäsen!
Illat pimenevät yhä aikaisemmin. Käytä siis viikonloput
ja pyhäpäivät hyväksesi ja rentoudu käsitöiden parissa. 

Lokakuun esite sisältää paljon joulutunnelmaa, 
jotta ehtisit saada kaikki käsityöt valmiiksi ennen joulua.

Kuukauden käsityö on Kaitaliina Tontun löytö, jonka 
kirjot muliinilangalla risti- ja jälkipistoin valkoisen aidakankaan 
ruutuja laskien.

Kirjo vaikkapa yksilöllinen Joulukortti rakkaalle ystävälle!

Ethän ohita suosittuja Löytöpaketteja!

Ystävällisin terveisin

  

Maria Hill 
Kerhoemäntä

Kirjotaan muliinilangalla risti-  
ja jälkipistoin valkoisen aidakan-
kaan ruutuja laskien, 5,4 ruutua/
cm, ellei toisin mainita.

A. LÄMPÖKYNTTILÄNPIDIKKEET, 
2/PAK. Seinälle. Rautaa, taustapah-
vit mukana. Koko 11x31 cm. Tilaa 
kirjomukset erikseen.
43-9919 .................................................19,80

B. KIRJOMUS LAHJAKULJETUS, 
2/PAK. Muliinilangalla risti- ja jälkipis-
toin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 7 ruutua/cm. N. 9x17 cm.
49-0026 .................................................11,90

C. ISO KYNTTILÄLYHTY. Paikka 
yhdelle kirjomukselle. Kirkas lasi  
4 sivulla. Kahdelle lämpökynttilälle 
(eivät mukana). 
Koko 21x17,5x30 cm.
42-1750 ...............................................33,50

D. KIRJOMUS TÄYTTÄ VAUHTIA 
MÄESSÄ, kirjomus isoon kynttilä-
lyhtyyn. Kuvion koko n. 14x16 cm. 
43-9877 ...............................................12,90

ihanilla kirjomuksilla! 

Joulutunnelmaa!

B. 2/pak.

1190

A. 2/pak.

1980

2/pak!

C. Iso lyhty

3350

D.

1290
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 5,4 ruutua/cm. N. 24x62 cm.
91-1019 

Kaitaliina 

Tontun löytö
Hinta sinulle:

1980
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Pyyheliinapeite 

Tonttupeikot

Pyyheteline Molla. Hylly ja päätynupit 
puuta, tanko ja kolme koukkua metallia. 
Leveys 50 cm, syvyys 12 cm.
51-7201  27,50

Hinta sinulle:

3690

Kirjomus 

Toivelista

Hinta sinulle:

790

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin luonnonvalkoisen aidan ruutuja 
laskien, 5,4 ruutua/cm. Koko n. 43x82 cm.
91-1041 

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
7 ruutua/cm. Mitat n. 11x11 cm.
49-0005  7,90

Servettiteline. Puuta. Molemmilla puolilla  
paikka kirjomukselle. Koko 15x10x15 cm.
42-1990 9,80

2/pak!

001-008_CMA_snfdt_oktober-H19.indd   4 2019-05-03   08:02



3/pak!

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin valkoi-
sen aidakankaan ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm. 
Mukana kortit ja kuoret. Koko 10x15 cm.
91-1022  11,90

Taulut Tonttu, 3/pak. Kirjotaan muliinilangalla  
risti- ja jälkipistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 5,4 ruutua/cm. Koko 6x9 cm.
91-1026  15,90

3/pak!
Kirjo itse yksilölliset joulukortit!

Tonttu
Hinta sinulle alk:

1190

Kalenteri 

Joulupukin ystävät
Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 5,4 ruutua/cm. Mukana  
punaiset renkaat. Koko n. 32x43 cm. 
91-1047 

17-0043 Ripustin, 
pun. 35 cm 8,90/kpl

Hinta sinulle:

2790
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!6980
Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro

1

3980
Arvo vähintään: 

80,00

Pieni löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro

2

3980
Arvo vähintään: 80,00

Pieni löytöpaketti
lankoja!

Nro

3
Täydelliset 

kirjonta-

pakkaukset

LÖYTÖPAKETTI NEULELANKOJA. Sisältää erivärisiä  
laatulankoja. Vähintään 3 eri lajia, 3-10 kerää/lanka. 

10-6065 Pieni löytöpaketti lankoja 39,80 (arvo vähintään 80,00)
11-2877 Iso löytöpaketti lankoja 69,80 (arvo vähintään 140,00)

LÖYTÖPAKETTI KIRJOMUKSIA. 
Löytöpaketit 1 ja 2 sisältävät täydellisiä kirjontapakkauksia, 
jossa langat ja mallit. 
 
35-4407 Pieni löytöpaketti  39,80 (arvo vähintään 80,00)
35-4415 Iso löytöpaketti  69,80 (arvo vähintään 140,00)

Tilaisuus - löytöpaketit!

HUOM! 
Kuvat ovat vain 

esimerkkejä. Pakettien 
sisältö valikoituu  

sattumanvaraisesti.

6980
Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti
lankoja!

Nro

4

3/pak!

KORTIT, 3/PAK. Mukana 
aidakangas 5,4 ruutua/
cm sekä passepartout-
kehykset ja kuoret.  
Koko 9x13 cm.
44-3556 Viininpun. ....5,90
44-3564 Valkoiset ......5,90

SUUNNITTELE ITSE!

Kirjo itse yksilölliset  
joulukortit! Hinta sinulle:

590
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1.

2.

Kirjotaan muliinilangalla 
varsipistoja ja laaka-
ommelta. Valkaistu 
puolipellavkangas, jossa 
piirretty kuvio. 
Koko n. 30x78 cm.
91-1056 

Hinta sinulle:

2790

Kuukauden helppo 

Pi
ir

re
tt

y 
ku

vi
o!

Kaitaliina

Jouluinen

MUKANAOLEVAT MATERIAALIT: 
Valkoinen aidakangas 5,4 ruutua/cm (n. 
78x78 cm),  100 m erivärisiä muliinilankoja 
(voit tilata lisää tarvittaessa lankanumeron 
mukaan), monta kuviota sisältävä malliarkki, 
sekä neula. Kirjotaan risti- ja jälkipistoin 
ruutuja laskien. 

1. 48-0114 Redwork ................................44,90

2. 48-0120 Loistava joulu .....................44,90

SUUNNITTELE ITSE!

Sisältää kaiken tarvittavan 
kirjontatyötä varten! 
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• 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

gKerhon toimintaohjeet  h

Näin helppoa on kerhotyön valinta!

1.Oletko tilannut elokuun käsityön? (Jos et, niin jatka kohdasta 2.) 
Tee näin:

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

• Tuotteet maksat liitteenä olevalla maksulomakkeella.

• Lokakuun käsitöiden valinnan merkitset vastauskuponkiin, jonka postimaksu on jo 
     maksettu, tai netissä www.margaretha.fi kohdassa ”Oma kerhosivuni”. Mikäli lokakuussa   
 haluat vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa kuponkia. Saat kuukauden              

          käsityön automaattisesti kotiisi lokakuussa.

2.Jätitkö tilaamatta elokuun käsityön? Tee näin:

• Mikäli valitset lokakuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa 
     kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat muutakin, 

   merkitse erilliseen kuponkiin kaikki lokakuussa haluamasi tai ilmoita valintasi netissä  
 www.margaretha.fi kohdassa ”Oma kerhosivuni”. 
  

•	 Postita kuponki ensi tilassa, niin saat pakettisi viivytyksettä.
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