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5materiais necessários:

. flores com pé liso (sem ramos e folhas)

. jarra cilíndrica

. fitas sortidas (cetim, organza, algodão, seda, etc.)  

. vela

5orçamento:

. flores - 7€  por ramo de 10 unidades

. jarra cilíndrica – 1.99€ 

. fita sortidas – a partir de 0.20€/m ou 4€ por bobine de 20m

. vela - 1.99€ 

5fornecedores:

. flores - floristas ou mercados

. jarra cilíndrica - lojas de decoração (Casa, Viva ou similares) 

. fitas sortidas – retrosarias e lojas chinesas

. vela - lojas de decoração (Casa, Viva, ou similares) 

5sugestões:

Esta semana, propomos um centro de mesa que se faz em 5 minutos...!
As peças que o compõem são muito simples - vela, flor, fita e jarra, mas 
o potencial está todo na combinação das cores.

Pode usar geribérias, dálias, crisântemos, túlipas ou cravos, como este 
que escolhemos por ter uma cor tão suave e bonita. Escolha sempre 
flores que tenham um pé lisinho, sem folhas e sem ramos, já que fica à 
vista. Para que a flor não murche, tem duas opções - coloque um 
pequeno prato transparente com água por baixo da jarra ou depois de 
tirar a flor de dentro de água, seque bem com um guardanapo de papel 
e sele o pé com umas gotinhas de cera derretida, de modo a preservar 
a humidade absorvida. Evite escolher flores muito delicadas, como 
ervilhas de cheiro, etc.

Combine com fitas largas do mesmo tom, ou a contrastar - por 
exemplo, uma túlipa amarela, com uma vela branca e fita de bolinhas 
amarela e branca, ou uma geribéria vermelha, com vela vermelha e fita 
vermelha, para um ambiente bem intenso. Experimente e escolha a 
opção que vai de encontro à sua decoração, ou simplesmente, a que 
gostar mais...
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, centro de mesa em 5 minutos...!



retire todas as folhas e pequenos ramos do pé da flor.
Corte-a com um tamanho ligeiramente maior do que a jarra 
(aproximadamente mais um terço). Siga as instruções para preservar a 
frescura da flor.

coloque a vela no interior da jarra, segure a flor com um bocadinho de 
fita cola, de modo a poder colocar a fita, dar um nó e um laço sem que 
o cravo saia do sítio. Retire a fita cola, após terminar o laço.

Voilá...!
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