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Nyt kun kesä on taas kerran saapunut voit mainiosti  
ottaa rentouttavan käsityön mukaan omaan  
kesänviettopaikkaasi. Kuukauden käsityö on  
Roosat kukat, kaitaliina kauniissa väreissä. 
Älä ohita upeaa ompelurasiaa, jonka materiaalina on 
petsattu puu ja joka sisältää kaikki DMC-muliinilangat, 
500 eri väriä!

Kauniin Kesäistä-liinan kirjot laaka- ja varsipistoilla  
muliinilangalla valkaistulle puolipellavakankaalle.

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 

Kerhoemäntä

Hyvä Kerhojäsen!

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 7 ruutua/cm. Muliinilanka 

rusetteja varten mukana. Koko n.  
8x12 cm. Valmiiksi ommellut pussit.
91-0619 16,90

3/pak.

000

TUOKSUPUSSIT 

Kukkaset 

3/pak!
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Kuukauden käsityö 

KAITALIINA

Roosat kukat
Hinta sinulle:

1980
Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien, 
5,4 ruutua/cm. Koko n. 24x64 cm.
91-0609
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C.

A. B.

Kirjotaan muliinilangalla laaka- ja varsipistoin valkaistulle 
puolipellavakankaalle, jossa piirretty kuvio. Koko n. 42x42.
91-0614 

LIINA

Kesäistä
Hinta sinulle:

2490

P
U
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A
N
U
R
K
K
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Diamond painting
Pakkauksessa on kivilajitelma, kangas jossa taustapainettu liimapinta, kiinnity-
styökalu, liima ja astia kiviä varten. Kivien muoto: Neliskulmainen. Täytettävä 
pinta: Koko pinta. Aseta kivet paikoilleen symbolien mukaan, aivan kuten pis-
tot tavallisessa ristipistotyössä. Ohjeissa on selkeät kuvat, joiden mukaan on 
helppo toimia. Kehys ei ole myytävänä, meiltä saat vain hiukan inspiraatiota 
miten voit viimeistellä työsi. Valikoima kehyksiä netissä puuhanurkka.fi

A. ONNEN KORI. Koko n. 48x38 cm.

49-0465 ............................................................................67,90

B. VAALEA KISSA. Koko: 21x39 cm.

49-0552 ............................................................................57,90

C. ENKELI. Koko: 40x50 cm.

49-0580 ............................................................................57,90

                                                                                             

Leikkisää  

luovuutta!
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
6,4 ruutua/cm. Kuvion koko n. 46x35cm.
91-0621

TAULU

Kesäkylä
Hinta sinulle:

3390

Upea petsattu ompelurasia!
Koko DMC-  

muliinilankavalikoima, 
 500 eri väriä!

Välttämätön käsityöharrastajalle!

SÄÄSTÄT
35200

Arvo 950,00

DMC-OMPELURASIA. Upea 
petsattu puinen ompelurasia  
sisältää kaikki DMC-muliinilangat, 
500 eri väriä! Rasian mitat:  
leveys 46 cm, korkeus 36 cm sekä 
syvyys 23 cm. 
40-0010 ...................................598,00
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!

Tartu tilaisuuteen 

7480

Arvo väh. 140,00

Iso yllätyspaketti, 
jossa kirjomuksia!

Nro 

1

4280

Arvo väh. 80,00

Pieni yllätyspaketti, 
jossa kirjomuksia!

Nro 

2

4280

Arvo väh. 80,00

Iso yllätyspaketti,
jossa lankoja!

Nro 

3

Täydellisiä 

kirjonta-

pakkauksia

YLLÄTYSPAKETTI, JOSSA NEULELANKOJA. 
Sisältää laadukkaita lankoja eri väreissä. 
Vähintään 3 eri lankalaatua, 3-10 kerää/lanka. 

10-6065 Pieni yllätyspaketti, jossa neulelankoja 42,80 (arvo väh. 80,00)
11-2877 Iso yllätyspaketti, jossa neulelankoja 74,80 (arvo väh. 140,00)

YLLÄTYSPAKETTI JOSSA KIRJOMUKSIA. 
Yllätyspaketit 1 ja 2 sisältävät täydellisiä  
kirjontapakkauksia lankoineen ja malleineen. 
 
35-4407 Pieni yllätyspaketti  42,80 (arvo väh. 80,00)
35-4415 Iso yllätyspaketti  74,80 (arvo väh. 140,00)

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

7480

Arvo väh. 140,00

Pieni yllätyspaketti,
jossa lankoja!

Nro 

4

-tilaa yllätyspaketti!
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 4,4 ruutua/cm.  
Koko n. 75x75 cm.
91-0624

LIINA

Kukkaloistoa
Hinta sinulle:

2390

Kirjotaan kauniinvärisillä akryyli- 
langoilla isoin pistoin kanavakan-
kaalle, jossa painettu kuva. 
Käytettävät pistot: ristipistot. 
Koko 40x40 cm. 
91-0626

19-0041 Sisätyyny  8,90

HUOM! Tilaa myös taustakangas!

TYYNY

Tiainen

Hinta sinulle:

3190
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1.

2.

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

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

•		Tuotteet maksat normaalisti maksulomakkeella.

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

Jätitkö tilaamatta huhtikuun käsityön? Tee näin:

•	 Mikäli valitset kesäkuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa 
   kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat muutakin, 
   merkitse erilliseen kuponkiin kaikki kesäkuussa haluamasi, tai mene kotisivuillemme 
 www.margaretha.fi kohtaan ”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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