
Kauneimmat Käsityöt on Suomen ainoa virkkauksen 
ja neulonnan erikoislehti. Monipuolinen ja kodikas 
Kauneimmat Käsityöt tarjoaa inspiroivia ideoita 
kaikille käsillä tekeville. Raikas ilme, selkeästi jaoteltu 
sisältö ja udistuneet ohjesivut tarjoavat innostavia 
hetkiä käsitöiden parissa. 
Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä Kauneimmat 
Käsityöt sisältää neule- ja virkkausmalleja koko 
perheen tarpeisiin, arkeen ja juhlaan. Työohjeet, 
tarvikkeet, lankavaihtoehdot ja tarviketiedustelut on 
neuvottu ohjeiden yhteydessä.
Kauneimmat Käsityöt on lehti, jota säilytetään 
vuodesta toiseen. Se kertoo lehden arvostuksesta.

Kauneimmat Käsityöt -lehden rinnalla ilmestyvät myös 
upeat erikoisjulkaisut!
Virkkaus 07.03.
Kauniita kodin sisustustekstiilejä. Monipuolinen ja runsas idea-
paketti kaikille käsityön ystäville.

Kauneimmat Joulun Käsityöt 24.10.
Suosittu ja monipuolinen erikoisjulkaisu täynnä inspiroivia lahjaideoita   
ja upeita käsityöohjeita tunnelmalliseen jouluun. 

Keskipainos: 12.000 kpl
Lukijamäärä: keskimäärin 30.000 kpl
Päätoimittaja: Elina Uutinen
Lehden koko: 230 x 297 mm
Aineistot: valmiit materiaalit sähköisessä muodossa
S-posti: ilmoitukset.kolmiokirja@kolmiokirja.fi

Ilmoitushinnat
Aukeama 2/1                  460 x 297 mm 2700 €
Koko sivu  230 x 297 mm 1650 €
Takakansi  230 x 267 mm 1950 €
Puoli sivua vaaka 230 x 148 mm 1120 €
Puoli sivua pysty 155 x 297 mm 1120 €
+ alv 24%
Hinnat edellyttävät valmiita materiaaleja 
sähköisessä muodossa (pdf )

Kauneimmat Käsityöt on ilahduttanut 
suomalaisia käsityön ystäviä jo yli 40 vuotta!

Suositut ABC-julkaisut sisältävät aina kauden upeimmat ja 
toivotuimmat käsityöohjeet.
Käsityön ABC 28/17.01.
Käsityön ABC 29/30.05.
Käsityön ABC 30/15.08.
Käsityön ABC 31/10.10.
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henna.anttila@kruunumedia.fi 
puh. +358 050 541 9943

Ilmoitusmyynti

            Ilmestyy      Varaus      Aineisto

1.            03.01.    25.11.          02.12.
Kotoisaa lämpöä ja maanläheisiä sävyjä talven 
asusteissa ja puseroissa 

2.            16.02.    09.01.         16.01.
Muhkea sukkaekstra + rakastetut kaarrokkeet 
kevättalveen

3.            05.04.    27.02.         06.03.
Kevään pirteät neulonta- ja virkkausmallit koko 
perheelle ja kotiin. Teemana erityisesti vauvat, lapset 
ja lastenhuone.

4.            17.05.    11.04.         17.04.   
Kepeän kevyitä malleja kesään kuten toppeja ja 
asusteita. Hauskana lisänä neuleet puutarhurin 
makuun.

5.            04.07.    29.05.         05.06.
Koko perheen neuleet loppukesän lämpöön 
ja suloiset tyynyt, viltit ja liinat kotiin ja mökille                                                                                    
6.            31.08.    24.07.        31.07.
Arjen parhaat vaatteet töihin ja kouluun. Retkeilijän 
sukat + pusero ja luonnossa liikkujan lempparit.                                                                                       
7.            18.10.       11.09.         18.09.                                                 
Parhaat pehmeät paketit ja loppuvuoden lämpimät          
neuleet. Tuo joulu kotiin.


