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Hinta sinulle

2290

Hyvä kerhojäsen!
Lokakuun esitteessä haluamme antaa sinulle  
jouluista inspiraatiota ja ideoita, jotta ehdit kirjoa 
joulukoristeet joulunpyhiksi.

Kuukauden käsityö on kaitaliina Tontun kelkka,

jonka kirjot muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien.

Kirjo persoonallinen joulukortti jollekin läheisellesi. 
Tutustu kauniisiin kortteihimme, jotka myydään  
3 kappaleen pakkauksessa!

Muista myös suositut löytöpakettimme!

Ystävällisin terveisin

  

Maria Hill 
Kerhoemäntä

Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien, 5,4 
ruutua/cm. Muovikehys mukana. Koko 
20x25 cm.
42-8573 22,90

Taulu 

Talitintit kuusenoksalla

Mukana 
muovi-
kehys!
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipistoin 
valkoisen aidakankaan ruutuja laskien,  
5,4 ruutua/cm. Koko n. 24x65 cm.
91-1074 

Kaitaliina 

Tontun kelkka
Hinta sinulle: 

1980
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7480

Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro

1

4280

Arvo vähin-
tään: 80,00

Pieni löytöpaketti 
kirjomuksia!

Nro

2

4280

Arvo vähintään: 80,00

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

7480

Arvo vähintään: 140,00

Iso löytöpaketti
lankoja!

Nro

4
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Kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälki-
pistoin valkoisen aidakankaan ruutuja 
laskien, 5,4 ruutua/cm. 
Mukana punaiset passepartout-
kehykset ja kirjekuoret 10,5x15 cm.
40-0143  17,90

3/pak.

Kirjo persoonalliset joulukortit!

Ulkotontut
Hinta sinulle:

1790

Kirjotaan muliinilangalla 
risti- ja jälkipistoin valkoisen 
aidakankaan ruutuja laskien, 
5,4 ruutua/cm. Mukana 
punaiset renkaat. Koko n. 
32x44 cm.
91-1072 29,80

17-0043 Ripustin 
punainen 35 cm 8,90

Kalenteri  

Paketteja 
pinoamassa

Tilaa myös:
24 kpl valmiiksi om-
meltua joulusukkaa 
joulukalenteriin. Huopaa, 
punainen nauha. 
5 isoa  (7x13 cm) 
ja 19 pientä (5x8 cm). 
44-9058 ...................17,90
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Kirjotaan akryylilangalla luonnonväriselle 
juuttikankaalle, jossa piirretty kuvio.
Varsi- ja ristipistoja, häiveommelta  ja 
viivapistoja. Reunassa punainen nauha.
Ø n. 100 cm.
91-1076 Avotuli  44,90

91-1075 Punatulkut, myös laakapistoja 48,90

Joulukuusenmatto

Hinta sinulle alk: 

4490

Lankateline, jossa 48 reikää. 
Pidä langat järjestyksessä 
värisävyt erikseen.  
Korkeus 22 cm.
15-2579 19,90
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Pöytäliina, kirjotaan muliinilangalla risti- ja jälkipis-
toin valkaisemattoman pellavakankaan ruutuja 
laskien, 7 lankaa/cm. Koko 130x240 cm. 
Kuvion koko 50x140 cm.
48-9542 

Hinta sinulle: 

10590
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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!Näin helppoa on kerhotyön valinta!

1.Oletko tilannut elokuun käsityön? (Jos et, niin jatka kohdasta 2.) 
Tee näin:

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

• Tuotteet maksat liitteenä olevalla maksulomakkeella.

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

          käsityön automaattisesti kotiisi lokakuussa.

2.Jätitkö tilaamatta elokuun käsityön? Tee näin:

• Mikäli valitset lokakuun esitteestä vain kuukauden käsityön, Sinun ei tarvitse postittaa 
     kuponkia. Saat kuukauden käsityön automaattisesti kotiisi. Mikäli tilaat muutakin, 

   merkitse erilliseen kuponkiin kaikki lokakuussa haluamasi tai ilmoita valintasi netissä  
 www.margaretha.fi kohdassa ”Oma kerhosivuni”. 
  

•	 Postita kuponki ensi tilassa, niin saat pakettisi viivytyksettä.
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