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5materiais necessários:

. fitas de cetim, seda ou organza

. furador

. papel

5orçamento:

. fitas sortidas - a partir de 0.30€/m

. furador - a partir de 6€ 

. papel - a partir de 21.90€, pack com 20 folhas

5fornecedores:

. fitas sortidas - retrosarias

. furador - papelarias ou lojas de scrapbooking

. papel - papelarias de qualidade ou Staples (www.staples.pt)

5sugestões:

Esta semana, mostramos como tornar uma ementa simples e elegante 
numa peça bem mais festiva e personalizada.

Escolhemos uma cartolina branca e impressão a preto. Apostámos num 
conjunto de fontes elegantes e complementares - uma mais elaborada 
e volumosa e outra, para o corpo do texto, mais neutra e simples.
É como se vestisse um bom par de calças pretas e uma camisa branca - 
elegantes, neutros e óptimos para serem complementados com 
detalhes que definem o look - um colar, um casaco de malha ou um 
blaser, uns sapatos de salto ou umas sabrinas de verniz, etc...

O truque está na fita... com apenas uns centímetros de fita de cetim, 
organza, seda ou renda, crie uma ementa cheia de personalidade e a 
condizer com a sua mesa.

Escolha uma fita larga para uma decoração mais exuberante, ou mais 
estreita, para uma situação mais contida. Tire partido dos padrões, 
como este exemplo com uma fita de riscas larga, ou das texturas, como 
verá a combinação de organza e cetim, e jogue com as larguras.
Pode usar também renda, tiras de seda selvagem ligeiramente desfia-
das, e com algum cuidado, papel crepe.

n.14

Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, ementas cheias de personalidade!



Pagine 3 ementas por folha, com 8cm de largura. Escolha as suas fontes 
cuidadosamente: nós usámos a Cicle para o corpo do texto e a Beauti-
full, com a variante Beautiful Caps para as maiúsculas. 

Aproveitámos a Beautifull Caps, mais encaracolada e volumosa, para as 
iniciais de cada palavra, como o J em Jantar. 
Com dois pontinhos, marque o sítio onde vai fazer os furos.
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Com o furador (tipo alicate, ou dos normais), faça 2 furos em cada 
ementa. Os nossos estão separados por 4cm e  a 1,5cm do topo.

Corte a fita de cetim ou organza com o comprimento necessário, 
deixando uma margem para o remate final, caso queira cortar as pontas 
em viés ou em V.

Passe a fita ou fitas pelos dois furinhos e centre. Vire e volte a passar a fita 
pelos furinhos, para a parte da frente. Deve usar sempre uma fita sem 
avesso, idêntica de ambos os lados.

Remate as pontas como preferir. Se usar 2 fitas sobrepostas, deixe a de 
baixo ligeiramente mais comprida que a de cima.
Voilá...!


