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Hyvä kerhojäsen!

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 
Kerhoemäntä

Kevät   on kohta tulossa ja       myös me 

seuraamme vuodenaikojen vaihtelua. 

Selaa kerhoesitettä ja etsi inspiraatiota käsitöihisi!

Kuukauden käsityö on värikäs kirjomus 

Luonnon helmassa - teetkö siitä seinävaatteen 

vai halutako mieluummin kehystää sen?

Huomaa kauniit pussilakanasetit superhintaan, 

niiden materiaali on 100% puuvillaa.

Tiesithän, että voit myös tilata edellisistä 

kerhoesitteistä? 

Soita asiakaspalveluumme 09 3157 9210  

niin autamme sinua mielellämme.

Patalaput Kesäleikki, 2/pak. 

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja 

jälkipistoin valkoisen aidakan-

kaan ruutuja laskien, 4,4 ruutua/

cm. Koko n. 20x20 cm.

30-0013 14,90

1490
2/pak.

Ihanat keväiset patalaput

Kesäleikki!
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 

valkoisen aidan ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm.  

A. 91-0418 Luonnon helmassa. 

Koko n. 39x26 cm 19,80

B. 91-0408 Mustikkametsässä.

Kuvion koko 38x28 cm 19,80

Valitse lisäksi kehys tai ripustin!
32-0143 Ripustin, sininen 8,90

44-8613 Kehys, kullanväri 40x30 cm 28,90

Seinävaate 

Luonnon helmassa

Kuukauden käsityö 

Hinta sinulle:

1980

Hurmaavat 
kirjomukset
- tee taulu 

tai seinävaate!

A.

B.

001-008_CMA_snfdt_april-2020.indd   3 2019-10-22   14:28



Iso pöytäliina
- koko 130x240 cm!

PÖYTÄLIINA

Kukkameri
Iso pöytäliina Kukkameri, kirjotaan muliinilangalla risti- 

ja jälkipistoin valkoisen aidakankaan ruutuja laskien, 

5,4 ruutua/cm. Kuvion koko n. 59x102 cm.

Koko n. 130x240 cm.

91-1433 

 

Hinta sinulle:

10190
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TYYNY JA KAITALIINA Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin valkoi-

sen aidakankaan ruutuja laskien, 3,2 ruutua/cm. 
Vaitse kuman haluat tehdä: kaitaliinan vai tyynyn.  
Koko: tyyny n. 40x40 cm, kaitaliina n.  40x90 cm.

91-0422 

 

Hinta sinulle:

2690

TAULU

Syreenipensaassa
Kirjotaan muliinilangalla ristipistoin valkoisen 

aidakankaan ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm. 
Kuvion koko n. 29x38 cm.

91-0420 

 

Hinta sinulle:

3390

Ihatuttavat 
kirjomukset
- tee tyyny 
tai kaitaliina!

TYYNY JA KAITALIINA

Laululintu
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Pakkauksessa on kaikki tarvittavat materiaalit  
mestariteoksen luomiseen. Sisältö: paperia, liimaa ja 
yksinkertaiset ohjeet. Ikä 14+

49-0583 Dinosaurus. Mitat 48x32x60 cm. 
Arvioitu ajankäyttö n. 6 tuntia. 44,90

49-0584 Sydän. Mitat 48x32x60 cm. 
Arvioitu ajankäyttö n. 1 tunti. 12,90

49-0582 Yksisarvinen. Mitat 46x24x49 cm. 
Arvioitu ajankäyttö n. 3 tuntia.  28,90

Origami
Hauska ja helppo harrastus 
sinulle joka pidät askartelusta!

Kehikot erilaisille käsitöille, esimerkiksi kaikille kanavatöille  
ja ryijyille. Puuta, helppo koota. 
Kokoamisohje vain englanniksi. 

30-0175 Mitat 30x30 cm. 
Säädettävä korkeus 59,80

30-0172 Mitat 30x60 cm. 
Telineen korkeus n. 40 cm 39,80

Ompelukehikko
Käytä sekä pöydällä että sohvalla!

Alk.

3980 
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LIINA

Kukkaniitty
Kirjotaan muliinilangalla laaka-, linnunsilmä- ja varsipistoja 
valkaistulle puolipellavakankaalle, jossa piirretty kuvio. 
Koko n. 40x40.

91-0419 
 

Hinta sinulle:

2490

Pussilakanan koko 150x210 cm, tyynyliinan 
50x60 cm. Pesu 60°, kutistuu enint. 5%. 
59-9984 Bea ........................................................... 10,90

59-8928 Songbird .............................................. 21,90

2-os. pussilakanasetti 
jossa painettu kuvio, 100% puuvillaa! 2 osaa alk.

1090

Piirretty 
kuvio!

Bea

So
n

g
b

ird
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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!

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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