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

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

Huhtikuu 
2023

001-008_CMA_snfdt_april-2023.indd   1001-008_CMA_snfdt_april-2023.indd   1 2022-10-19   11:052022-10-19   11:05



Hyvä Kerhojäsen!

Kevät lähestyy ja saat inspiraatiota, 

kun selaat esitettämme.

Kuukauden käsityö on ihana  

taulu Kissa korissa, joka tulee 

koristamaan seinääsi.

Koristele farkut, laukku, takki tai joku 

muu, johon haluat antaa persoonallisen 

leiman, katso kirjomus Moonchild!

Tiedäthän, että voit myös tilata 

vanhoista kerhoesitteistämme? 

Kirjotaan muliini-
langalla risti- ja 
jälkipistoin valkoisen 
aidakankaan ruutuja 
laskien, 7 ruutua/
cm. Valmiiksi om-
mellut. 
Koko n. 8x12 cm.

33-0015 29,80

Tuoksupussit  

 Kesä 

3/pak!

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 
Kerhoemäntä
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Kuukauden  

käsityö

Kirjotaan muliinilangalla ristipistoja 

valkoiselle aidakankaalle, jossa piirretty 

kuvio. Kuvion koko n. 14x18 cm

91-0441 
44-8514 Kehys kulta 17x21 cm  11,90

TAULU  

Kissa korissa
Hinta sinulle:

1980

Piirretty 
kuvio!
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin luonnonvalkoisen aidakankaan 
ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm
Koko n. 6x20 cm.
30-0314 

Hinta sinulle:

3490

KIRJANMERKIT  

Kevättunteita  

4/pak!

 LAUKUT. Jacquardkudottu aihe, 100% poly-
esteriä. Mitat n. 32x45 cm. Kantokahvat n. 
30 cm, pohja n. 32x12 cm. Pesu 30°.
41-0104 Kolme Kissaa
41-0106 Kolme kissaa kehyksessä 
Hinta 13,90

Hinta sinulle:

1390
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TYYNYNPÄÄLLINEN  

Maisema
Kirjotaan isoin ristipistoin kauniinvärisillä akryylilangoilla 
kanavakankaalle, jossa painettu kuva. Koko n. 40x40 cm.
91-0446  
19-0041  Sisätyyny 40x40 cm 9,80

Hinta sinulle:

3190
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Kirjontatyö 
Moonchild

Koristele farkut, 
laukku, takki tai 
muu vaate, johon 
haluat yksilöllisen 
detaljin. 

Sisältö: 
20 eriväristä DMC-muliini-
lankaa (3 m jokaista väriä) 
sekä neula, malli ja 
2 arkkia magic-paperia, 
joka liukenee kun 
huuhtelet haaleassa 
vedessä.
42-0120 

Hinta sinulle:

2980
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KAITALIINA 

Kukat
Kirjotaan muliinilangalla risti-, jälki- & varsipistoja valkoiselle puuvilla-
kankaalle, jossa piirretty kuvio. Reunassa kuosiinkudottu boordi. 
Koko n. 40x100 cm.

91-0444  

Hinta sinulle:

2690
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1.Oletko tilannut helmikuun käsitöitä? (Jos et, niin jatka kohdasta 2.) 
Tee näin:

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

• Tuotteet maksat liitteenä olevalla maksulomakkeella.

• Huhtikuun käsitöiden valinnan merkitset vastauskuponkiin, jonka postimaksu  

 on jo maksettu, tai netissä www.margaretha.fi kohdassa ”Oma kerhosivuni”.  

 Mikäli huhtikuussa haluat vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa  

 kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi huhtikuussa.   

2.Jätitkö tilaamatta helmikuun käsityön? Tee näin:

• Mikäli valitset huhtikuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse  

 postittaa kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat  

 muutakin, merkitse erilliseen kuponkiin kaikki huhtikuussa haluamasi tai ilmoita  

 valintasi netissä www.margaretha.fi kohdassa ”Oma kerhosivuni”. 

 

• Postita kuponki ensi tilassa, niin saat pakettisi viivytyksettä.

Näin helppoa on kerhotyön valinta!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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