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5materiais necessários:

. velas em copo de vidro

. papel

. fitas sortidas

. cortantes

5orçamento:

. velas em copo de vidro – 1,80€ a unidade

. papel - a partir de 2,70€ por folha de 50x70 cm

. fitas sortidas - a partir de 0.30€/m

. cortantes - a partir de 7,50€

5fornecedores:

. velas em copo de vidro - lojas Bagatela ou similares

. papel - papelarias com oferta variada

. fitas sortidas - retrosarias

. cortantes - At Home ou lojas com artigos para “scrapbooking”

5sugestões:

Esta semana, vamos personalizar copinhos de velas para oferecer ou 
decorar a sua mesa.

Pode optar por fazer as suas próprias velas, comprando copos e 
enchendo de parafina com cor e aroma à escolha ou optar pelas opções 
que o mercado oferece.

Para um jantar lá em casa, mais romântico ou com amigos, misture 
vários copos de dimensões diferentes e opte por uma destas duas 
opções - uma decoração monocromática (todos da mesma cor, lisa ou 
em padrão) ou em tonalidades, combinando cores (também lisas ou 
padrões). Junte 4 ou 5 peças de larguras e alturas diferentes, meia dúzia 
de flores a combinar e garantimos um momento muito especial!

Não nos cansamos de reforçar esta ideia: experimente! Combine cores, 
padrões, materiais - a sugestão desta semana é com papel (de 
embrulho, de máquina, vegetal, liso, com padrões, com textura, etc), 
mas pode usar tecidos - mais sofisticados, como a seda selvagem que 
tem cores lindas e uma bela textura, ou um linho, para uma peça mais 
neutra e natural, qualquer outro tecido com padrões (bolas, riscas, 
flores, abstractos...), ou simplesmente fitas sobrepostas, tirinhas de 
renda, crochet, fio de lã, etc... deixe-se levar pela imaginação.

Para um toque final, junte um adereço - uma fita com um laço ou nó, 
umas contas, búzios, paus de canela, flores secas, folhas ou flores 
naturais...
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, velas para centros de mesa ou para oferecer



Corte tiras de papel à escolha, com as dimensões dos seus copinhos: a 
altura que quer usar e o perímetro.

Pegue no seu cortante e faça o acabamento pretendido. Não use 
cartolina, opte por papéis mais finos e fáceis de cortar e dobrar.
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Recorte a totalidade do papel, para a a variedade de peças que 
pretende forrar.

Não se esqueça de deixar uma pequena margem para sobrepôr o 
remate. Cole uma tirinha de fita cola dupla.

Coloque a lateral do papel a meio da fita cola, e dê a volta, colando a 
outra margem no resto da fita.

Termine com uma fita de cetim, ou organza. Junte uma etiqueta personal-
izada, se quiser oferecer, ou deixe assim para decorar a sua mesa.
Voilá...!


