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5materiais necessários:

. saquetas de chá à escolha

. papel colorido

. cortantes vários

. agrafador

5orçamento:

. saquetas de chá – a partir de 1,35€, caixa com 10 uds

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

. cortantes - a partir de 8,95€ (grande) e  3,25€ (pequeno)

5fornecedores:

. saquetas de chá - supermercados, lojas gourmet ou de chás e cafés

. papel colorido - papelarias

. cortantes - papelarias com artigos para trabalhos manuais 

5sugestões:

Esta semana, personalize os seus pacotinhos de chá e ofereça aos seus 
convidados ou junte as amigas para um cházinho de fim de tarde.

Escolha diversas variedades ou apenas um sabor, e um serviço de 
chávenas a condizer.

Para oferecer aos seus convidados, escolha tons de papel a combinar 
com a festa e escolha os cortantes mais adequados - borboletas, flores, 
corações, bolas, etc. Coloque 4 ou 5 pacotinhos num embrulho bonito, 
ou num saquinho de organza, e junte uma etiqueta exterior com uma 
mensagem simpática. Para completar, se quiser, escolha umas 
bolachinhas de manteiga e componha um kit “chá das 5”.
Também pode acrescentar uma mensagem pessoal, escrita à mão, em 
cada papelinho da saqueta, para uma oferta ainda mais especial.

Tenha em conta que o chá vai perdendo o aroma, se estiver aberto 
muito tempo, por isso, deixe esta tarefa para o fim.

Já sabe, para os seus convidados, para as amigas ou simplesmente 
como oferta de aniversário ou natal, fica com uma sugestão simples de 
fazer e que deixará certamente toda a gente bem aconchegada!
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, personalize os seus pacotinhos de chá para oferecer aos convidados



Escolha o seu papel (de preferência com cerca de 100gr) e corte 
pedacinhos, combinando os vários cortantes.

Retire os pacotinhos de chá da embalagem de papel, e corte o 
quadrado de papel que fica de fora.
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Pegue nas suas formas de papel recortadas e agrafe, prendendo o fio no 
agrafo. Se ficar solto, puxe e dê um nó ou dois, para prender.

Combine  cores e formas, iguais ou diferentes. Experimente acrescentar 
uma mensagem escrita à mão, para um toque mais caloroso.
Voilá...!


