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Stoliczku, nakryj si?!

Niedawno pisa?em o poszukiwaniu idealnego sto?u, o czym mo?ecie przeczyta? tutaj
http://tytuurzadzisz.pl/stol-dla-kazdego-faceta/. Skoro wi?c wiemy ju?, jak go wybra?, to warto teraz
zada? sobie pytanie: jak go nakry?. Wiem, ?e mo?e to nie wydawa? si? zbyt m?skim tematem, ale
w obliczu Wielkanocy i wiosenno-letnich spotka? ka?dy facet powinien zadba? o to, aby jego stó?
by? stylowy, pasowa? do charakteru wn?trza, a tak?e by jego blat by? odpowiednio chroniony. Oto
krótki przewodnik po ?wiecie obrusów.

Idziemy w klasyk?, czyli obrus na naszym stole
Klasycznym, najbardziej znanym i rozpowszechnionym nakryciem sto?u jest, oczywi?cie,
doskonale wszystkim znany obrus. Sprawdzi si? on zarówno do codziennych posi?ków, jak i
bardziej wystawnych przyj?? czy kolacji. Jak go dobra?? Najlepiej pod kszta?t naszego sto?u, no i
oczywi?cie pod charakter wn?trza.
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Je?li w Twoim domu go?ci stó? prostok?tny, to najprostszym sposobem na jego nakrycie b?dzie
https://tytuurzadzisz.pl
obrus prostok?tny, na przyk?ad taki z serii IKEA 365+, VARDAGEN czy STILFULL. Wed?ug
etykiety powinien on zwisa? mniej wi?cej 25 centymetrów, ale, oczywi?cie, wszystko powinno by?
dopasowane do Twojej wygody.

Innym sposobem nakrycia prostok?tnego sto?u mo?e by? odwrócenie obrusu prostok?tnego i
po?o?enie go krótszym bokiem na d?u?szym boku sto?u. Bardzo dekoracyjnie wygl?da po?o?enie
kwadratowego obrusu po skosie na prostok?tny stó?. ?wietnie sprawdzi si? to na przyk?ad na
przyj?ciu, gdzie stó? pe?ni jedynie funkcj? baru, z którego go?cie si?gaj? po jedzenie czy napoje.

Sto?owa geometria: kwadrat
Maj?c stó? kwadratowy, najlepszym rozwi?zaniem b?dzie nakrycie go równie? kwadratowym
obrusem, na przyk?ad z serii ENIGT czy IKEA 365+. Je?li natomiast jedz? przy nim dwie osoby, to
mo?emy pokusi? si? o nakrycie obrusem prostok?tnym w taki sposób, aby po dwóch jego
przeciwleg?ych stronach zosta?o ok. 10 centymetrów blatu.
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A co, je?li kupili?my okr?g?y stó?? Wtedy najlepiej wybra? obrus o tym samym kszta?cie (seria
https://tytuurzadzisz.pl
SKOGSVIVA). B?dzie on nie tylko dobrze wygl?da?, ale zapewni komfort przy codziennym
jedzeniu. Je?li natomiast szukamy rozwi?zania na eleganckie przyj?cie, to mo?emy przykry? nasz
stó? obrusem kwadratowym. Pami?tajcie tylko, aby jego rogi nie dotyka?y ziemi – to, po pierwsze,
nie wygl?da zbyt dobrze, a, po drugie i wa?niejsze, ?atwo wówczas o nadepni?cie i zrzucenie
wszystkiego, co znajduje si? na stole, na ziemi?.

Dobrze dobrane nakrycie sto?u to ochrona blatu, jego dekoracja, a tak?e sposób na delikatne
obni?enie domowego ha?asu. Warto wi?c si? w nie zaopatrzy?, szczególnie ?e wybór w IKEA jest
tak du?y, ?e ka?dy znajdzie tu co? dla siebie.

Niedawno pisa?em o poszukiwaniu idealnego sto?u, o czym mo?ecie
przeczyta? tutaj http://tytuurzadzisz.pl/stol-dla-kazdego-faceta/. Skoro wi?c wiemy ju?, jak go
wybra?, to warto teraz zada? sobie pytanie: jak go nakry?. Wiem, ?e mo?e to nie wydawa? si? zbyt
m?skim tematem, ale w obliczu Wielkanocy i wiosenno-letnich spotka? ka?dy facet powinien
zadba? o to, aby jego stó? by? stylowy, pasowa? do charakteru wn?trza, a tak?e by jego blat by?
odpowiednio chroniony. Oto krótki przewodnik po ?wiecie obrusów.
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