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A parede listrada é sem-
pre uma ótima opção para

o quarto das crianças, princi-
palmente quando meninos e
meninas precisam dividir o
mesmo ambiente. Com um
pouco de criatividade e bom
gosto é possível brincar fazen-
do uso de combinações de co-
res harmônicas, vibrantes ou
contrastantes dando mais
graciosidade e a beleza ao
quarto do seu filho.

Para as mamães que não
têm muita prática com deco-
ração de ambientes reco-
mendamos que deixe apenas
uma das paredes do quarto
listrada e as demais pinta-
das com uma tinta de cor
neutra e clarinha dentre as
escolhidas na combinação.
Assim será mais fácil dispor
os móveis, os enfeites e ter
um lindo resultado.

A parede listrada deve ser
a de maior evidência no
quartinho e dispensa o uso
de quadros ou qualquer ou-
tro tipo de enfeite. A espes-
sura das listras pode variar.
Faixas largas e faixas estrei-
tas dividem perfeitamente o
mesmo cenário.

Em quarto de meninos a
cor azul é soberana, mas se a
intenção é ter um quartinho

Listras dão charme ao quarto do bebê  

bem alegre você pode intercalar
cores fortes, como o amarelo e o
vermelho, ou usar tonalidades di-
ferentes de azul - tom sobre tom.
No quarto de meninas é a cor ro-
sa que prevalece e, quando com-
binada com tinta lilás e amarela
cria um quartinho diferente, ale-
gre e original. Se a intenção é ter
um dormitório delicado e românti-
co a dica é apostar em diferentes
tons de rosa ou mesclar o rosa
com cores neutras.

Quando meninos e meninas
compartilham o mesmo quarto as
cores amarela e laranja são as
preferidas por ser adequada para
os dois sexos. Também é possível
usar faixas largas intercalando as
cores azul e rosa e faixas fininhas
na cor branca.

Cores neutras, como a areia,
são um coringa. Elas permitem
misturas belíssimas e deixam o
ambiente muito elegante, acon-
chegante e permitem uma grande
variedade de combinações.    
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