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Decorar a casa há muito
deixou de ser algo caro.
É possível deixar o seu

espaço mais bonito usando
objetos que iriam para o lixo, a
reciclagem virou tendência e
cada vez mais as pessoas estão
aderindo a essa moda. E com
vasos decorativos não é
diferente. Pode-se produzir vários
deles com objetos que você
costuma descartar, como latas,
garrafas, bules, regadores, entre
outros.

A amante da decoração
Joyce Silva, muda o visual de
sua casa sem gastar muito,
reciclando alguns objetos. “Já fiz
de uma caneca grande um vaso
para planta, havia ganhado um
buquê pequeno e não tinha ideia
de onde colocá-lo então reformei
a lata e coloquei nela, ficou
realmente lindo”, comenta.

Para aqueles que adoram
flores e não têm dinheiro para
comprar um lindo vaso de cristal,
a dica é inovar. Usando materiais
que você já tem em casa é
possível criar lindos vasos,
improvisando com algumas
garrafas bonitas, pintando latas
de alumínio ou até mesmo aquele
bule antigo que não está mais
sendo usado, todos ficam muito
charmosos e garantem um estilo
único ao jardim ou em qualquer
outro cantinho que sejam
colocados.

A artesã Fabiana Tardochi
usa garrafas de vidro e PET para fazer lindos
vasos. “Adoro usar garrafas mesmo sem
nenhuma customização, tiro apenas o rótulo
e pronto. Um vaso sem custo porque todo
mundo tem uma garrafa dessas em casa”.
Ela comercializa as peças e faz questão de
entrega-las pessoalmente. Junte copos e
vidros de conserva que se transtormam em
belos vasinhos.

Para quem gosta de cultivar ervas

aromáticas e temperos, dá para aproveitar
latinhas de azeite que são bem coloridas. O
resultado fica lindo.

Então, é usar a criatividade observar o
que já tem em casa e improvisar belos vasos
para suas plantas e flores.
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Garrafas, vidros, copos, bules, latas e outras peças se
transformam em lindos vasos para flores e plantas

De improviso

Garrafas de vidro cortadas em uma bela composição
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Garrafas pintadas de
branco e customizadas são
um charme ao banheiro

Arranjo montado em bandeja com
planta que se desenvolve na água


