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Hyvä kerhojäsen!

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 

Kerhoemäntä

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta jokaiseen kotiin!  

Kuukauden käsityö on ihana Sinitiaiset-tyyny, joka  
kirjotaan kauniin värisillä muliinilangoilla!

Huomaa tunnelmallinen Lintulauta-taulu, jossa on paljon 
nälkäisiä pieniä ystäviämme. Voit lisäksi valaista talven 
pimeitä päiviä suloisilla punatulkuilla, joissa on LED-valo!

Alla kaunis ja käytännöllinen vintegetyylinen kehys, 
johon voit kirjoa suosikkimallisi tai laittaa valokuvan!

Kaunista  
jouluun!

A. KIRJOMUS  
PIRTEÄT TONTUT.  
Kirjotaan muliini langalla 
risti- ja jälkipistoin valkoi-
sen aidakankaan ruutuja 
laskien,  
5,4 ruutua/cm. Kuvion 
koko n. 21x10 cm.
91-1226  21,90

B. KEHYS JOSSA  
KOUKUT, vintagetyylinen 
kehys, jossa muovinen 
lasi ja paikka valokuvalle, 
kirjomukselle tai muulle. 
Alareunassa 4 koukkua. 
Koko 35x23x2,5 cm.
58-9608 Puunvärinen    
58-9602 Valkoinen
Hinta 27,90

B. Kehys 

2790

A. Kirjomus

2190
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin valkoisen 
aidakankaan ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm. Kuvion koko 
n. 20x20 cm. Kauniin värinen samettinen tyynynpäällinen. 
Läpällä suljettava aukko. 100% polyesteriä. Pesu 30°. Koko 
45x45 cm. 
91-1237 19,80 
34-0091 Sisätyyny  8,90 

Tyynynpäällinen 

Sinitiaiset

Hinta sinulle: 

1980

Kuukauden käsityö

Mukana samettinen 
tyynynpäällinen!
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!7480

Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro1

4280

Arvo vähintään: 
80,00

Pieni löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro2

4280

Arvo vähintään: 80,00

Pieni löytöpaketti
lankoja!

Nro3
Täydelliset 

kirjonta-

pakkaukset

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

10-6065 Pieni löytöpaketti lankoja 42,80 (arvo vähintään 80,00)
11-2877 Iso löytöpaketti lankoja 74,80 (arvo vähintään 140,00)

LÖYTÖPAKETTI KIRJOMUKSIA. 
Löytöpaketit 1 ja 2 sisältävät täydellisiä kirjontapakkauksia, 
jossa langat ja mallit. 
 
35-4407 Pieni löytöpaketti  42,80 (arvo vähintään 80,00)
35-4415 Iso löytöpaketti  74,80 (arvo vähintään 140,00)

Tilaisuus - löytöpaketit!
HUOM! 

Kuvat ovat vain 
esimerkkejä. Pakettien 

sisältö valikoituu  
sattumanvaraisesti.

7480

Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti
lankoja!

Nro4

Joustava lukulamppu - pieni ja kätevä! 
Ripustetaan kaulaan, kun halutaan saada kädet vapaiksi!

JOUSTAVA LUKULAMPPU, 
ripustetaan kaulaan. 
Helppo pitää mukana, 
kädet jäävät vapaiksi. 
Kokopituus 57 cm. Vaatii 
2 AAA-paristoa, eivät 
mukana.
29-2649 9,80
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien, 
4,4 ruutua/cm. Koko n. 75x75 cm.
91-1229

Liina

Ruusupuska

Hinta sinulle:

 2290

Kirjotaan muliinilangalla varsi- ja 
laakapistoin puolipellava kankaalle, 
jossa piirretty kuvio.  
Koko n. 30x78 cm.
91-1231

Kaitaliina

Kaunis lintu

Hinta sinulle:

 1980
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Hinta sinulle:

 2290

Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin norsun-
luunvärisen aidakankaan 
ruutuja laskien, 
7,2 ruutua/cm. 
Kuvion koko n. 25x36 cm.
91-1233 22,90

Kehys antiikkivalkoinen. 
Koko 38x46 cm,  
2-kert. passepartout.
36-1660 34,90

Taulu

Linnunpesä

A. PUNATULKKU LED 3/PAK., 
kauniit punatulkut, joissa 
8 LED-lamppua ulkokäyttöön,  
5 m:n johto ja muuntaja.  
Koko 20x9x14 cm.
58-8609  ...........................32,50

B. OVIMATTO 45x75 cm, 
pykä pistoreunat ja kumipohja. 
53-8645 Punatulkku 8,90

59-9024 Tonttu ...........9,50

B. Kynnysmatto

alk. 890
/kplA. 

3250
LED-
valo!
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Liina 

Punatulkut
Hinta sinulle:

 1290

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
5,4 ruutua/cm. Koko n. 36x36 cm.
91-1235

TUIKKULYHDYT, 4/PAK. Kauniit, 
numeroidut tuikkulyhdyt metallia ja 
lasia. Koko 8x8x8 cm.

58-9307 Musta   
59-9844 Kullanväri
Hinta  ..............26,50 

4/pak. Hinta sinulle:

 2650
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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 lokakuun käsityön? (Jos et, niin jatka kohdasta 2.)
 
Tee näin:

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

• Tuotteet maksat liitteenä olevalla maksulomakkeella.

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

          käsityön automaattisesti kotiisi joulukuussa. 

2.Jätitkö tilaamatta lokakuun käsityön? Tee näin:

• Mikäli valitset joulukuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa 
     kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat muutakin, 
    merkitse erilliseen kuponkiin kaikki joulukuussa haluamasi tai ilmoita valintasi netissä  
  www.margaretha.fi kohdassa ”Oma kerhosivuni”. Pienin toimitettava tilaus 9,00.

  

• Postita kuponki ensi tilassa, niin saat pakettisi viivytyksettä.

001-008_CMA_snfdt_december-H2020.indd   8 2020-04-22   07:36


