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5materiais necessários:

. papel de embrulho e/ou naperons de papel

. papel de seda (facultativo)

. fita cola dupla

. pétalas de flores e arroz

5orçamento:

. papel de embrulho - a partir de 2,50€ a folha

. papel de seda - a partir de 0,10€ a folha

. papel – 4,50€ bloco de papel de aguarela 180gr, com 30 folhas A4

. naperons de papel – a partir de 1,80€, pacote com 5

5fornecedores:

. papel de embrulho e papel de seda – papelarias correntes

. naperons de papel - lojas dos “300” ou artigos de culinária

5sugestões:

Esta semana, cones para o arroz e pétalas, para os seus convidados, em 
duas versões distintas - uma mais romântica e apaixonada e outra mais 
bem disposta e primaveril.

A nossa sugestão vai para pétalas coloridas em tons fortes - vermelhos 
e rosas e amarelos. Usámos cravos e rosas, porque são flores com 
muitas pétalas, mas dependendo da altura do ano, pode usar crisânte-
mos ou geribérias, ou qualquer flor farfalhuda, para que consiga algum 
rendimento...!

Experimente comprar em molho num mercado ou praça, e dizer que 
são para desmanchar - assim provavelmente poderá levar flores menos 
frescas - mas com as pétalas em condições, e mais baratas.

Brinque com os padrões de papel... use apenas um, ou vários, desde 
que consiga manter uma harmonia na paleta de cores. Junte papel de 
seda para um toque mais colorido e para que não se veja o avesso do 
papel.

Para uma versão mais sofisticada, experimente papel dourado, com 
pétalas brancas, ou papel marfim, com pétalas vermelho escuro. Para 
um momento mais descontraído, papel branco (vegetal, por exemplo) 
e pétalas de várias cores... Divirta-se a combinar estes pormenores e 
sobretudo, não tenha medo de experimentar!
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, cones para pétalas e arroz



Corte quadrados de papel com 20x20cm. Corte o naperon de papel ao 
meio, seja quadrado, rectangular ou redondo.

Cole um quadradinho de fita cola dupla num dos cantos, e enrole 
formando um cone.
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Ao enrolar, certifique-se que fica com o canto que tem a fita cola no 
fundo do cone.

Repita as vezes necessárias. Uma folha com 50x70 cm deverá dar para 
12 cones.

Corte o papel de seda na mesma medida, enrole e enfie dentro do cone. 
Não é necessário colar.
Voilá...!

Repita estes passos para o naperon de papel. Pode usar papel de seda para 
fazer algum contraste ou deixar que a renda recortada faça o efeito.
Voilá...!


