Zaproszenia
Do wykonania koronkowych zaproszeń potrzebujemy:
•

•

•

•
•

papieru ekologicznego (my kupiliśmy go na
Allegro w cenie 6,30 zł za 20 kartek A4+ 8 zł
kosztów przesyłki, z jednej kartki zrobiliśmy
po 3 zaproszenia, zatem koszt materiału na
jedno zaproszenie to 24 grosze)
dratwy lub jakiegoś innego sznurka (naszą
dratwę kupiłam w supermarkecie Auchan za
9,40 zł)
serwetek pod ciasta o średnicy 26,7 cm (my
swoje zamówiliśmy na Allegro w cenie 9,40 zł
+ 8,60 zł kosztów przesyłki, co daje 18 groszy
za sztukę , ale można je dostać stacjonarnie w
niektórych sklepach osiedlowych)
nożyczek
dostępu do drukarki

Koszt jednego zaproszenia to 42 gr + koszty druku (my skorzystaliśmy z życzliwości mojej siostry i
wydrukowaliśmy je u niej za darmo :D) + koszty użytej dratwy (nie mam pojęcia ile zużyłam, ponieważ
robiłam to na „oko”, w każdym razie zostało jej bardzo dużo)
Nasze zaproszenia wykonaliśmy według tutorialu znalezionego na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=6JjCq1IcUdg
Zmieniliśmy nieco proporcje zaproszeń, dostosowując je do naszych potrzeb. Ze względu na wystające
po obu stronach części serwetek, przycięliśmy je równo do krawędzi zaproszenia. Na koniec
obwiązaliśmy całość dratwą, formując ozdobną kokardkę.
Poniżej umieszczam link do edycji użytego przez nas szablonu:
https://www.canva.com/login?redirect=%2Fdesign%2FDACU9C2RvAk%2Fshare%3Frole%3DEDITOR%
26token%3D8BQoVBc2IcfpwHzJdhXYQ%26utm_content%3DDACU9C2RvAk%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium
%3Dlink%26utm_source%3Dsharebutton
Tak prezentuje się efekt końcowy:

Prezenty dla gości
Obydwoje z Maćkiem chcieliśmy podarować naszym gościom coś wyjątkowego. W tym celu
zakupiliśmy małe roślinki w OBI (średni koszt jednej to 11 zł), owinęliśmy je w serwetki (te same,
których używaliśmy do zrobienia naszych
zaproszeń) i opletliśmy dratwą, dołączając do
nich karteczkę z podziękowaniem za przybycie.
Takie karteczki można łatwo wykonać
samemu, albo zakupić gotowe np. w NanuNana.

Jako, że jesień już się rozpoczęła, drugi
element naszych upominków stanowiły
papierowe sakiewki z herbatą. Żeby je
przygotować, kupiliśmy różne rodzaje herbat i
szary papier. Na papierze odrysowaliśmy
okręgi, używając do tego talerzy, po czym
wycięliśmy je. Jako, że papier okazał się nieco
sztywny, trochę go pogięliśmy, a następnie
umieściliśmy na jego środku 40g wybranej
herbaty. Kolejnym krokiem było zawiązanie sakiewki i dołączenie do niej karteczki przypominającej
torebkę herbaty. Gotowe.

Winietki
W celu wykonania jednostronnych winietek na stoły, usunąwszy wcześniej wszystkie marginesy,
stworzyłam tabelę w Wordzie składającą się z 6 wierszy i 2 kolumn. Następnie usunęłam krawędzie
oddzielające od siebie wiersz 1 i 2, 3 i 4 oraz 5 i 6. W wierszu 2,4 i 6 umieściłam ten sam ozdobny wzór,
który zastosowałam na naszych zaproszeniach ślubnych. Do stworzenia ozdobnych napisów użyłam
czcionki o nazwie French Script. Niestety nie posiada ona niektórych polskich znaków, więc brakujące
„ogonki” domalowałam czarnym cienkopisem ręcznie po wydrukowaniu wszystkich winietek. Winietki
wydrukowałam w warunkach domowych, używając tego samego papieru ekologicznego, który
zastosowałam przy zaproszeniach. Następnie pocięłam zadrukowany papier wzdłuż wyznaczonych linii
i pozaginałam. Gotowe. Wzór do wykonania naszych winietek zamieściłam pod tym linkiem.

