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Hyvä kerhojäsen!

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 

Kerhoemäntä

Servettirenkaat Kanat,  
6/pak. Kirjotaan muliini-
langalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidanauhan 
ruutuja laskien, 6 ruutua/
cm. Virkatut reunat.
Mukana kovikekangas. 
Koko n. 5x11 cm.
30-0023   8,90

Kevät      on tulossa ja saat        meiltä hieman inspiraatiota

tulevia pyhiä ajatellen. Keskitymme Pääsiäiseen ja  

esittelemme kauniita värikkäitä kirjomuksia, 

esimerkiksi kuukauden käsityö 

Kaitaliina Tipujen leikki on ihana 

kaitaliina, jonka ompelet yhtenäisillä 

väreillä. Kata pääsiäispöytään alla 

olevat servettirenkaat ja  pulloessut!

Pulloessut, 
3/pak. 

2390

Pulloessut Tiput. 
Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin valkoi-
sen aidakankaan ruutuja 
laskien 5,4 ruutua/cm. 
Pulloessut on reunustettu 
keltaisella nauhalla. 
Koko n. 10x15 cm.
30-0181   23,90

Servettirenkaat
6/pak. 

890

Pääsiäis-
tunnelmaa!
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin  
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
5,4 ruutua/cm. Koko n. 24x63 cm.
91-0217 

Kaitaliina 

Tipujen leikki
Hinta sinulle:

1980
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Kortit Suloiset tiput, 3/pak. Kirjotaan muliinilan-
galla risti- ja jälkipistoin valkoisen aidakankaan 
ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm. Mukana kortit ja 
kuoret. Koko 10x15 cm.

30-0022 9,80

Taulut Suloiset tiput, 3/pak. Kirjotaan muliinilangal-
la risti- ja jälkipistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 5,4 ruutua/cm. Mukana muovikehykset. 
Koko 6x9 cm.

30-0021 9,80

Pääsiäistunnelmaa!

Munanlämmittimet Pääsiäinen, 3/pak. Kirjotaan 
muliinilangalla ristipistoin valkoisen aidakankaan 
ruutuja laskien, 7,2 ruutua/cm. Rusettilanka  
mukana. Koko n. 9x12 cm.
91-0218  23,90

Taulu Tervetuloa pääsiäinen. Kirjotaan 
muliinilangalla risti- ja jälkipistoin valkoisen 
aidakankaan ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm. 
Mukana muovikehys. Koko 20x25 cm.

30-0017 15,90

Kirjo 
persoonallinen 
pääsiäistervehdys!

3/pak. 

980

3/pak. 

980

3/pak. 

2390
3/pak!

3/pak!

Mukana 
kortit
ja kuoret!

Mukana 
muovikehykset!

Mukana muovikehys!

Taulu

1590
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!7480

Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro

1

4280

Arvo 
vähintään: 

80,00

Pieni löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro

2

4280

Arvo vähintään: 80,00

Pieni löytö-
paketti
lankoja!

Nro

3

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!

7480

Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti
lankoja!

Nro

4

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

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 5,4 ruutua/cm.  
Koko n. 25x33 cm.
91-0219  22,90

67-0109 Ripustin, kullanväri 14,90/kpl

Seinävaate 

Pääsiäisretki

Hinta sinulle:

2290

Helmiku
un

haastaja
!

001-008_CMA_snfdt_februari-2020.indd   5 2019-10-22   14:23



D.

B.

C.

F.

A.

A. OMPELUKONELAUKKU. Kestävä 
laukku, jossa vuori, kahvat ja iso 
ulkotasku. Vetoketju ulottuu lähelle 
alareunaa. Vankka pohja. Mitat 
44x20x38 cm.

30-0163 ........................................29,90

B. LANKARASIA. Säilytä ompelu-
langat kätevässä läpinäkyvässä 
rasiassa! 30:lle lankarullalle, joiden 
korkeus enint. 7 cm. Rasian mitat n. 
29,5x25x8 cm. Lankarullat eivät ole 
mukana.
30-0166.............................. 19,80

C. OMPELUKONEEN PUOLA, 
20 mm/kpl, metallia.
49-0531  .........................................  0,30

D. PUOLARASIA läpinäkyvää 
muovia. 25:lle ompelukoneen puo-
lalle (eivät ole mukana). 12x10 cm.

40-9090 ................................  3,50

Kätevä säilytysrasia 
ompelukoneen 

puolille!

OMPELUKONE 
SINGER 3342. 
Mukana olevat tarvik-
keet: yleisjalka, veto-
ketjujalka, napinompelu-
jalka, napinläpijalka, Sew 
Easy –jalka, parsinlevy, 
puolat, neulat, lisälanka-
tappi, napinlävenratkoja/
harja, langan katkaisin, 
reunaohjain.
Pituus x Leveys x 
Korkeus: n. 47x25x32 cm.
Paino netto: 5,2 kg.
49-0526 ............. 258,00

• 32 eri ommelta

• 1-vaiheinen napinläpi

•   Integoroitu langanpujotin

•   Päältä ladattava alalanka

•  STAYBRIGHT LED-lamppu

•  Säädettävä tikin pituus

    ja leveys

• Lujatekoinen metallirunko

• Vapaavarsi

• Tarvikelaatikko

• 80 eri ommelta
•  6 eri napinläpeä
•  Langanpujotin
•  STAYBRIGHT LED-lamppu
• Säädettävä tikin pituus
    ja leveys
•  Lujatekoinen metallirunko
•  Useita neulanasentoja 
•  Korkea paininjalannousu 
• Automaattin. alalangan puolaus
• 8 paininjalkaa  
•  Jatkotaso
•  Pehmeä suojus

OMPELUKONE SINGER 6680. 
Mukana olevat tarvikkeet: Neulat, puolat, lisälanka-
tappi, huopapalat lankarullan alle (2 kpl), lankarul-
lan pidike, napinlävenratkoja/harja, ruuvitaltta 
pistolevyä varten, parsinlevy, vetoketjujalka, napin-
läpijalka. Pituus x Leveys x Korkeus: n. 46x28x39 
cm. Paino netto: 6,5 kg.
49-0528 ...............................................................  338,00

Mukana kätevä
jatkotaso!

Ompelukoneet

Uutta!

Ompelukonelaukku
Sopii ompelukoneen säilytykseen!
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C.

1.

2.

ILMAN LANKOJA & PAINATUSTA. 

LIINA VIENNA, valkoinen puuvillakangas, jossa kuosiinku-
dottu aidaboordi, 4,4 ruutua/cm. Saat 3 mallia veloitukset-
ta. Päärmätty. Boordin leveys 12 cm. Koko n. 90x90 cm.
36-0140  ....................................................................................21,90

3 ilmaismallia!
Kirjo oma suosikkisi!Suosit

tu!

MUKANA OLEVAT MATERIAALIT: 
Valkoinen aidakangas 5,4 ruutua/cm  
(n. 80x80 cm), 100 m muliinilankaa, eri 
värejä (saat myös lankanumerot joten 
voit tilata tarvittaessa lisää lankoja),
malliarkki, jossa paljon malleja
ja neula. Kirjotaan risti- ja jälkipistoja
ruutuja laskien. 
1. 48-0116 Safari
2. 47-0012 Vuodenajat
Hinta .......................................................44,90

Kirjo taulu, tyyny, kaitaliina, pyyhe, mitä vain keksit!
Sisältää kaikki tarvikkeet kirjontatyötä varten! 

4490

UTAN GARN

LIINASARJA KESÄ, 9 osaa, 
ilman lankoja. Luonnon-
valkoinen puuvillakangas, 
jossa piirretyt kuviot. 
Kankaan koko 150x100 cm. 
Toimitetaan ilman lankoja. 
Kirjo haluamillasi pistoilla 
ja väreillä, mukana lankaeh-
dotukset.

91-0223

Liinasarja 

Sommar

Hinta sinulle:

3490

Hyvä valinta jos 

sinulla on jään-

nöslankoja kotona – 

voit itse valita värit!
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1.Oletko tilannut joulukuun käsitöitä? (Jos et, niin jatka kohdasta 2.). Tee näin: 
Tee näin:

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

• Tuotteet maksat liitteenä olevalla maksulomakkeella.

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

2.Jätitkö tilaamatta joulukuun käsityön? Tee näin:

• Mikäli valitset helmikuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse  
 postittaa kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat  
 muutakin, merkitse erilliseen kuponkiin kaikki elokuussa 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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