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Valo ja lämpö ovat palanneet ja nyt on aika  

rentoutua. Lähde suosikkipaikkaasi ja ota mukaan 

rentouttava käsityö!

Kuukauden kirjomus on liina Värikäs niitty, 

joka kirjotaan kevään ihanista väreistä.

Muuta valokuvasi kirjomukseksi – valitse suosikki-

 kuvasi ja kirjo siitä taulu! Lue lisää sivuiltamme  

www.margaretha.fi

Muista myös upea puinen ompelurasia, joka sisältää 

kaikki DMC-muliinilangat, kokonaiset 500 eri väriä!

Ystävällisin terveisin

Maria Hill 

Kerhoemäntä

Hyvä 
kerhojäsen

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin  
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
7 ruutua/cm. Mukana muliinilanka rusettia varten. 
Koko n. 8x12 cm. Valmiiksi ommeltu.
91-0628

TUOKSUPUSSIT 

Kesäistä  

3/pak.

Hinta sinulle:

1790

Kirjo ihanat tuoksupussit!
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Kuukauden käsityö 

LIINA

Värikäs niitty
Hinta sinulle:

1980
Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
4,4 ruutua/cm. Koko n. 75x75 cm.
91-0630  
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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

Hinta sinulle:

1980

ILMAN LANKOJA & PAINATUSTA. 

LIINA TINDRA, luonnon värinen 
kangas, jossa kudottu aida-
boordi, 5,4 ruutua/cm.  
70% puuvillaa, 17% viskoosia ja 
13% pellavaa. Mukana kolme 
mallia. Päärmätty, aidaboordin 
leveys on 12 cm.  
Koko n. 80x80 cm.
40-0399 

Päärmätyt liinat sekä 3 ilmaista mallia!
ILMAN LANKOJA & PAINATUSTA. 

LIINA VIENNA, valkoinen  
100% puuvillakangas, jossa 
kudottu aidaboordi,  
4,4 ruutua/cm. Mukana kolme 
mallia. Päärmätty. Aidaboordin 
leveys 12 cm.  
Koko n. 90x90 cm.
36-0140 

Hinta sinulle:

1390
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Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin  
valkoisen aidakankaan 
ruutuja laskien,  
4,4 ruutua/cm.  
Koko n. 25x33 cm.
41-1850

TAULU

Torppa

Hinta sinulle:

2490

Kirjotaan akryylilangalla isoin risti-
pistoin kanavakankaalle, jossa  
painettu kuva. Koko 40x40 cm. 
35-1522
Tilaa myös:
19-0041 Sisätyyny  8,90
36-3385 Tyynyn taustakangas 
45x45 cm luonnonvalkoinen  5,90

TYYNYNPÄÄLLINEN

Lintuduo
Hinta sinulle:

2690
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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 löytö-
paketti
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!

7480

Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti
lankoja!

Nro4

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

VALOKUVA KIRJOMUKSEKSI!
Lataa kuvasi osoitteessa 

www.margaretha.fi

Tilaa kirjontamalli materiaa-
lien kanssa tai ilman! 

Hinta sinulle alk.

980

1. VALITSE VALOKUVA
Lataa valokuva, jonka 
haluat kirjoa!

2. MUOKKAA
Muokkaa kuvaa!

3. TILAA & KIRJO
Saat mallin  
materiaalien  
kanssa tai ilmanl!
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2.

1.

Kirjotaan muliini-
langalla linnunsilmä- 
ja varsipistoin sekä 
laakapistoin. Valkaistu 
puolipellavakangas, 
jossa piirretty kuvio. 
Koko n. 30x76 cm.
91-0632

K
A

IT
A

LI
IN

A
  K

esä
nii

tyl
lä

Hinta sinulle:

2290

3/pak.

3/pak.

1. KORTIT, 3/PAK. Kirjotaan muliinilangalla risti- ja 
jälkipistoin valkoisen aidakankaan ruutuja laskien, 
5,4 ruutua/cm. Kirjekuoret mukana. Koko 10x15 cm.

39-0023 .................................................................................  17,90

2. TAULUT. Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien, 5,4 ruutua/cm. 
Muovikehykset mukana. Koko 6x9 cm. 
39-0020 .................................................................................. 19,80

Mukana  
kirjekuoret!

Mukana. 
muovi-
kehykset!

eriaa-

A

a 
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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!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
 Mantaalitie 5, Ovi 4-5
 01530 Vantaa
 Puh.  09 3157 9210
  
 www.margaretha.fi
 asiakaspalvelu@margaretha.fi
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