Pequeno manual das almofadas

Fotos: Divulgação

Cor - Exitem muitas maneiras de usar almofadas na decoração para criar
harmonia no esquema de cores de um ambiente. Uma ótima ideia é utilizar almofadas de uma cor sólida, escolher uma cor que esteja presente
nos objetos e complementos do ambiente como por exemplo, cortinas, tapetes, quadros ou outros tecidos. Para não ter um look over, use diferentes tons de cores semelhantes para unir o ambiente. É impressionante
como um sofá bege pode ser transformados com almofadas coloridas.
Estampa - As estampas incorporam cor e movimento de uma forma mais
complexa. Existe uma infinidade de estampas para escolher:
listras, florais, abstratas, bolinhas, temáticas.
Um efeito interessante é fazer um mix de estampas, mas nesse caso sem
usar muitas cores, ficar dentro de duas ou três cores. Algumas estampas
pode até serem personalizadas.

Almofada redonda Ramesh, Tok&Stok.
R$ 139,90 / (17) 3121-0530

jessica.reis

Forma - A maioria das almofadas são quadradas ou retangulares. Mas o mais
importante é a medida e proporção adequada para cada tipo de sofá. Uma almofada muito grande em um sofá de linhas minimalistas pode acabar ficando muito pesada e parecer excessivo, influenciando no resultado final da decoração. A
proporção é essencial e um bom profissional pode ajudar muito na hora de escolher as medidas certas para as suas almofadas.

Jammur, da Le Lis
Blanc Casa. R$ 289,90
lelis.com.br

Texturas - Outro ponto que importante são as texturas. É uma forma de
quebrar a monotonia quando as cores são próximas ou quando não se
quer abusar das cores. As texturas dão uma gostosa sensação de aconchego, além de deixar tudo mais dinâmico e com movimento,
parecido com o efeito das estampas, mas mais sutil.
Quantidade - A fórmula da proporção é muito importante. A quantidade
tem que seguir a proporção das medidas do sofá, da cama ou da
poltrona onde a almofada vai ser colocada. Não tem uma regra do
número exato de almofadas, mas tem que ter um look confortável,
aconchegante e com estilo.

Almofada Disney
Mickey Assobia, na Etna.
R$ 59,99 - etna.com.br

Fonte - Marília Brunetti de Campos Veiga, decoradora de interiores

*Preços consultados em fevereiro estão sujeito a alterações

Jodpur, da Le Lis Blanc Casa.
R$ 289,90 - lelis.com.br
Almofada balão, na Riachuelo. R$ 29,90
riachuelo.com.br/moda-casa

Almofada Tassel, na Riachuelo. R$ 59,90
riachuelo.com.br/moda-casa
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