Handmade: Idei de impachetat cadouri
Scris de Apopi Mariana Diana
Joi, 23 Decembrie 2010 13:34 - Ultima actualizare Joi, 23 Decembrie 2010 13:45

Surprinzator sau nu, mai sunt 2 zile pana la venirea Mosului. Frenezia altor ani este putin
atenuata de faptul ca anul acesta Craciunul cade in zi de weekend dar oricat de ocupati am fi,
nu trebuie sa uitam de cadouri. La ocazii asa de speciale, ambalajul cadourilor nu trebuie sa fie
mai prejos decat continutul, astfel ca ILoveHandmade a cautat pentru voi cateva idei de
impachetat cadouri si saptamana acesta vom avea cateva articole legate de acest subiect. Pe
ntru astazi, vom incerca sa cautam cateva idei mai deosebite de a impacheta diverse tipuri de
cadouri:
* Pentru cadouri ce includ multe sortimente de dulciuri, bombonici si ciocolate sau in mod
asemanator multe tipuri de cosmetice, cel mai bine este sa le combinati intr-un cosulet de
rachita sau de carton. Aveti grija ca dimeniunea sa fie pe masura (daca va fi prea mic nu o sa
va incapa toate produsele, daca va fi prea mare o sa para gol). Daca este cu putin mai mare,
puteti pune in partea de jos a cosuletului hartie creponata asortata la culorile produselor din
cosulet. La sfarsit, puteti lega tot cosuletul intr-un celofan simplu, transparent sau daca nu,
puteti pune doar o funda din panglica sau chiar dintr-un material foarte fin.
* Daca daruiti hainute, esarfe, cravate, camasi, foarte elegant este sa le impachetati intr-o cutie
de carton si cu o funda de hartie sau panglica fina.
* Cartile sau CD-urile pot fi foarte usor impachetate direct in hartie si nu trebuie sa uitati ca
prin hartia, culoarea, panglica aleasa, puteti face cadoul cu adevarat deosebit. Mai mult,
ultimele tendinte spun ca puteti lega cartile si in esarfe sau batice deosebite. Nici sa nu va
ganditi la banala punga de hartie…exista modalitati mult mai interesante de a impacheta
cadourile de Craciun. Daca aveti cadouri pe care nu le puteti plasa decat in ceva stil "punga",
alegeti mai degraba un ciorapel de Craciun, care va fi mult mai haios si apreciat.
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