
  
 

 
Para ajudar no planejamento da lista de enxoval, conversei com a especialista Casa Almeida. Lógico que 
você pode adaptar conforme sua necessidade. E enquanto não descobre sua real necessidade do dia a dia, 
pode comprar os itens aos poucos, afinal é uma delícia comprar coisas novas para casa! Os itens e 
quantidades podem variar dependendo do frio ou calor que faz onde você mora ou se costuma receber 
hóspedes para dormir na sua casa ou não. Coloquei algumas observações pessoais em alguns itens! 
Beijos, Fernanda Floret  

 

Lista de Enxoval 
Cama 

04 Jogos de lençóis – Dica da Casa Almeida: você pode variar entre algodão, seda, linho, conforme seu estilo. 

01 Colcha de piquet 
01 Enchimento anti-alérgico e/ou de pluma. 
02 Capas de Edredons – para variar o visual da cama, relacionadas com os  jogos de cama. 

02 Cobertores - Um mais fino, outro mais pesado. 

01 manta – Boa para usar no sofá assistindo filminho. Dica da Casa Almeida: As de alpacas são uma excelente opção. 

01 Saia de cama – se a sua for tipo box 

04 Travesseiros 
02 Travesseiros para visitas 
06 capa de travesseiro 
04 Fronhas avulsas 
02 almofadas de enfeite para cama 
01 protetor de colchão 
 

Banho 
04 Jogos de toalhas completo – Dica Casa Almeida: 5pçs: 2 banho, 2 rosto e 1 piso. 
02 Toalhas de banho avulsas – para levar para academia/ piscina. 
06 Toalhas de lavabo – bem bonitas para receber as visitas. 
02 Tapetes para banheiro 
 

Mesa 

02 Toalhas de mesa para o dia-a-dia 
02 Toalhas de mesa para ocasiões especiais – uma para o Natal é sempre legal! 

04 Jogos Americano de 6 peças – eu tenho muitos, de muitas cores diferentes, adoro para variar a mesa! 

12 Guardanapos de tecido – tenho muito mais também, de várias cores e estampas, para variar o visual da mesa 
posta. 

04 Toalhas de bandeja 
02 Toalhas para cesta de pão 
06 Panos de prato 
02 Aventais 
03 Toalhas de mão 
02 Luvas térmicas 
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