
Omin varsin sidottu kimppu

Ruusu, eustoma, neilikka, morsiusharso

Morsiuskoristeet
Runsaskukkaiset , puolipyöreät morsiuskimput 
80–170 €



Maalaisromanttinen kimppu  

Ruusu,
lisänä morsiusharso  ja 
lankaköynnös,
varren päällinen
juuttinarua



Maalaisromanttinen 
kimppu vaaleista 
kukista ja 
nukkapähkämön 
lehdistä

Varren sidonta 
hamppupellavanarulla



Pyöreä, matala kimppu

Hortensia, morsiusleinikki, 
kärhö, ruiskukka, 
nukkapähkämö



Boheemi, niittykukkamainen kimppu

Pioni, jasmike, ruusu, harjaneilikka, 
töyhtöangervo, törmäkukka, isotähtiputki, 
koristeheinät



Rönsyileva niittykukkamainen kimppu 

Ruusu, eustoma, skimmia, ikiviuhko, 
brunia, koristevihreät



Punakukkainen, rönsyävä morsiuskimppu

Krysanteemi, viinikärhö, perhoangervo, 
koristeheinät



Morsiuskimppu pioneista, 
inkaliljasta, sinisestä krysanteemista 
ja genistasta sekä morsiusharsosta,



”Jotain sinistä” –
Runsaskukkainen prinsessakimppu

Mukana Avalanche-ruusua, oksaruusua, neilikkaa, 
kymbidi-orkideaa, valkoista sinisarjaa, morsiusharsoa, 
jänönhäntää, eteläntähteä (vaaleansininen)



Morsiuskimppu luonnolliseen tyyliin

Ruusu, värililja, Anastasia-krysanteemi, 
kullattu brunia, eukalyptus



Morsiuskimppu 
ruusuista ja 
morsiusharsosta,
koristeena helmineulat



Pyöreä morsiuskimppu 

Freesia, neilikka, 
nappikrysanteemi



Puolipyöreä kimppu 

Ruusu, inkalilja
Koruksi esim. oma (perintö)koru



Puolipyöreä 
morsiuskimppu 

Ruusu, neilikka, 
marjakuisma



Puolipyöreä vaalea kimppu 

Neilikka, ruusu ja hopealehti



Pyöreähkö, vähän rönsyävä 
kimppu

Ruusu, eustoma, 
koreatörmäkukka, freesia, 
morsiusharso, brunia, asparagus, 
eukalyptus



Syysmorsiamen kimppu

Ruusu, krysanteemi, morsiusharso, 
kultahehku, hopealehti

Morsiamen hiuskoriste



Loppukesän morsiuskimppu 

Pääkukkana Blushing bride ”Punasteleva morsian”, 
lisäksi neilikat, ruusut, leukoija, revonhäntä, 
kaukasiantörmäkukka, koristehirssi, ruusuruoho ja 
marjaoksat.



Syysmorsiamen kimppu

Ruusu, oksaruusu, eustoma, eukalyptus, 
koristeheinä



Runsas pyöreä kimppu katkaistuin varsin 

Ruusu, neilikka, oksaneilikka, oksaruusu, 
eustoma, morsiusharso, krysanteemi, 
marjakuisma



Huurteinen talvikimppu

Neilikka, ruusu, brunia, glitter-hopealanka, kävyt

Kimpun taustana valkoinen kangas ja hopeanvärinen 
metallilankapunos,
varressa pitsipäällys



Talvimorsiamen kimppu

Punainen krysanteemi, puuvillankukka, 
tulilatvan kukka, lumetettu hopealanka, 
herttalyhty, koristeet

Kimpun taustana hohtava 
kangasmansetti,
varressa mokkanahkapäällys

Kimppuun sopivat 
vieheet



Talvimorsiamen kimppu

Neilikka, ruusu, 
morsiusharso, eukalyptus

Morsiamen kuva:
Emmi Minkkinen Photography



Talvimorsiamen kimppu

Jaloleinikki (ranunculus), ruusu, 
eustoma, morsiusharso, sypressi

Turkismansetti



Retro kimppu 80-luvun malliin 

Ruusu, ruiskaunokki, morsiusharso



Ruusu, oksaneilikka, skimmia, 
lankaköynnös

Laskeutuvat pisarakimput 90–150 €



Laskeutuva pisaranmallinen kimppu 

Ruusu, eustoma, neilikka, vahakukka,
Pohjana koristeltu kangasmansetti



Laskeutuva punasävyinen kimppu

Ruusu, amaryllis, kuisma, tarhapiisku, 
muratti, morsiusharso



Pisaranmallinen laskeutuva kimppu 

Ruusu, neilikka, krysanteemi,
hyasintinkukka, muratti, apinanruoho, metallilanka



Pisaranmallinen kimppu 

Ruusu, eustoma, neilikka, skimmia, 
morsiusharso, apinanruoho



Moderni kallakimppu

Kukkina tumma kalla, lila tulppaani ja 
morsiusharso

Varren päällysteenä musta mokkanahka ja 
hopeinen kierremetallilanka



Kukkalaukku

Pioni, isotähtiputki,
keijunkukka, 
nukkapähkämön lehti, 
helmikoristeet

Modernin malliset morsiuskoristeet 90–150 €



Kukkalaukku, kangas- ja pitsipäällyste

Neilikka, ruusu, hopeoitu brunia, 
ikiviuhko, hyasintin kukka



Moderni morsiuskoriste, 
lehtipäällysteinen pallo 

Koristeena ketjutuksia eri 
materiaaleista: hyasintin 
kukkia, tuija Teddyä, helmiä, 
silkki- ja organzanauhoja



Laskeutuva kimppu runsaudensarvessa,
oksaneilikkaa



Moderni morsiuskoriste helmililjoista 
alumiinilankakehikossa, 
nauha- ja helmikoristeet



Valtikkakimppu 

Neilikkaa ja valkoliljaa, 
koristeena orkidean kukka ja helmiä,
Varressa silkkinauha ja helmineulat



Kaasojen kimput ja heittokimput alkaen 18 €

HeittokimppuKaasojen kimput



Vieheet alkaen 10 € 



Morsiuskimpun tyyliset vieheet, 
rannekkeet ja hiuskoriste



Vieheiden kukat loppukesän tyyliin



Rannekukat alkaen 15 € 

Ruusu,
morsiusharso,
lankaköynnös



Kukkakorut, rannekkeet, vieheet, kaulakorut, hiuskorut



Hiuskoristeet morsiamelle ja kaasolle,
sulhasen viehe



Hiusseppeleet 30-45 €



Morsiuskeinun köynnöskoriste 
ruusuista, morsiusharsosta ja 
vihreistä ruscuksen oksista


