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5materiais necessários:

. passarinhos

. ninhos

. adereços - flores de papel, cristais, etc (facultativo)

. papel de seda

. papel

5orçamento:

. passarinhos – caixa com 6 unidades, 6.50€

. ninhos - 0.30€ unidade

. adereços - a partir de 0.30€ unidade

5fornecedores:

. passarinhos - lojas de revenda para floristas (www.quatroventos.pt)

. ninhos - lojas de revenda para floristas (www.quatroventos.pt)

. adereços - flores de papel, cristais, etc - papelarias com oferta variada

. papel de seda - papelarias

. papel - papelarias

5sugestões:

Esta semana, centros de mesa com passarinhos, a anunciar a Primavera 
que tanto apetece!

Escolhemos umas cores sóbrias que jogam com bordeaux, com marfins 
e brancos, com ouros e castanhos.  Se quiser um ambiente mais alegre, 
escolha uns passarinhos vermelhos ou amarelos e junte flores coloridas 
a contrastar, assim como o cartão que indica o nome da mesa - não 
tenha medo de usar cores! Use cartão branco com letras em vermelho, 
verde ou rosa, ou até um papel com um padrão suave - neste caso, opte 
por letras pretas ou escuras para uma boa leitura.

Componha os seus ninhos e conjugue-os com os centros de mesa e 
arranjos florais. Crie um ambiente de bosque e primavera.

Os seus convidados irão querer levá-los para casa!

n.9

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

5esta semana, marcadores de mesa para a Primavera



Abra um documento de Word e componha os seus marcadores. Nós 
usámos as medidas 11x6cm, as fontes Beautiful e Mrs. Eaves, e uma 
cartolina dourada, com 280 gr.

Corte quadradinhos de papel de seda e forre o fundo dos seus ninhos, 
criando uma base.
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Deixe o fundo bem coberto e sem papel à vista. Vai servir para “acon-
chegar” o seu passarinho e dar-lhe alguma altura.

Componha o seu ninho. Coloque o passarinho e junte, combinando, 
alguns adereços à sua escolha - flores, cristais, laços, folhas, etc.

Termine colocando o seu marcador. Não usámos cola em nenhuma peça, 
pelo que estes ninhos são bastante delicados.

Se preferir, use cola quente com muita parcimónia, apenas para manter as 
peças no lugar, sem que se veja.
Voilá...!


