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ENXOVAL 
 

Costumava-se antigamente montar um enxoval enorme durante anos até o casamento. 
Hoje não há razão para fazer isso, pois a indústria renova-se a cada dia com novos 
tecidos, cores e padrões, fazendo aquele enxoval guardado no baú por anos ficar fora 
de moda. 

Antes de compor o enxoval, observe primeiro os cômodos de sua casa: seu estilo, 
espaço, cor das paredes, espaço para guardar as peças, etc. Procure ver se as peças que 
estão lindamente montadas na loja ficariam igualmente tão bem no quarto, banheiro, 
salas de jantar ou cozinha de sua casa. Verifique o tamanho dos armários para que as 
peças fiquem perfeitamente acomodadas e com fácil acesso. 

Procure comprar peças de qualidade, mas sem exagerar nos custos. Para o quarto e 
banheiro, escolha tecidos 100% algodão que são macios e agradáveis de usar. 

Não esqueça de verificar o tamanho do colchão para evitar surpresas.Procure por jogos 
coordenados com padrões simples e cores neutras que combinam com tudo, assim 
você pode fazer variações, depois, se for necessário, fica mais fácil comprar peças 
avulsas que combinem com eles. 

Se quiser optar pelas cores mais vivas, procure fazer a harmonia entre as estampas e 
nuances de uma única cor, de sua preferência. 

 

Para a Noiva: 
 07 conjuntos de lingerie (calcinha e sutiã); 
 07 conjuntos de camisolas (longa e/ou curta), short doll ou pijama (longo e/ou 

curto); 
 05 calcinhas avulsas; 
 07 pares de meias; 
 12 meias finas (nylon); 
 04 maiôs e/ou biquínis; 
 01 robe avulso, de cor neutra; 
 02 pares de chinelos de quarto. 

 
 
Para o Noivo: 
 05 pijamas (02 de algodão calça comprida, 02 de Algodão short e 01 de flanela); 
 12 cuecas; 
 10 pares de meias; 
 01 robe avulso, de cor neutra; 
 01 par de chinelos; 
 Aparelhos de barbear. 
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Quarto do Casal: 
 04 jogos completos de lençóis; 
 02 cobertores de casal sendo 01 leve e 01 de lã; 
 02 edredons de casal; 
 01 colcha de piquê ou matelassê; 
 02 lençóis avulsos de casal; 
 04 fronhas avulsas; 
 04 travesseiros. 

 
Banheiro do Casal: 
 03 jogos de banho de 05 peças; 
 02 toalhas de banho avulsas; 
 02 toalhas de rosto avulsas; 
 02 pisos avulsos; 
 06 toalhas de lavabo; 
 02 roupões (01 masc. e 01 fem.) 

 
Mesa: 
 02 tolhas de mesa finas, com guardanapos do mesmo tecido, para ocasiões 

especiais; 
 03 toalhas de mesa para uso diário, de fácil lavagem; 
 01 toalha plastificada; 
 02 jogos americanos para uso diário; 
 05 toalhas de bandeja; 
 03 toalhas para cestos de pães; 
 02 centros de mesa; Guardanapos diversos, de cores neutras, para combinarem 

com as toalhas; 
 02 forros de mesa (usado embaixo da toalha, para proteger a mesa). 

 
Copa / Cozinha: 
 14 panos de prato; 
 03 aventais; 
 01 jogo americano para 04 pessoas; 
 01 jogo americano para 06 pessoas; 
 02 panos para garrafa de vinho; 
 02 pegadores de panela; 
 02 pares de luvas p/ lavagem de louças; 05 panos de chão; 
 03 flanelas. 
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Para Hóspedes: 
 02 jogos completos de solteiro; 
 02 jogos completos de toalhas de banho; 
 06 toalhas de lavabo; 
 02 travesseiros; 
 02 edredons; 
 02 colchas de piquê; 
 02 cobertores; 
 02 protetores de colchão de solteiro. 

 
Para Empregada: 
 02 jogos de lençol de solteiro; 
 02 jogos completos de toalhas de banho; 
 01 travesseiro; 
 01 edredom; 
 01 colcha de piquê; 
 01 cobertor; 
 01 protetor de travesseiro; 
 01 protetor de colchão. 

 


