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 הוראת־ בחוברת כלולים ותיאורי־עבודה, תרשימים מים,

ב שהופיעה מאקרילן צמר״החסידה של הסריגה
: מהם אחז להלן אלה. ימים

וריאציות בשלוש מיני שמלת
חומרים

 החסידה צמר של מאקרילן גרציה חוטי גרם 350
 צמר של מאקרילן גרציה חוטי גרם 100 צהוב. בצבע

 אותה שחור בצהוב (השמלה אדום. בצבע החסידה
הכ מחצית בפסים. והשמלה כמויות, של פרופורציה

אדום). הכמות ומחצית שחור מות
שפודים

.5 מס׳
מידות

40—38.

השמלה אורך
ס״מ. 78—80

החזה היקף
ס״מ. 100—96

הדוגמה
שמאל. שורה ימין, שורה

העיניים ספירת
ם״מ. 5 = עיניים 8

כגם - העכורה תהליך
 עיניים 17 וסרגי ,5 מס׳ שפודים על עיניים 85 העלי

אדום, בצבע עיניים 17 צהוב, עיניים 17 אדום, בצבע

 שורות 3 במשך האורך, לכל צהוב, בצבע עיניים 17
מש סרגי מההתחלה, ס׳׳מ 10 בגובה ימין. הכל סרגי
למש מעל צהובה ומשבצת לצהובה, מעל אדומה בצת
 לסרוג המשיכי ם״מ. 10 לגובה עד האדומה, בצת

 עד צד, מכל עין 1 ס׳׳מ 20 כל וסגרי צהוב, בצבע
 ס׳׳מ 60 לגובה עד ישר, לסרוג המשיכי ם״מ. 55 לגובה

י מההתחלה.

השחי כית סגירת
עיניים, 4 צד מכל סיגרי מההתחלה ם״מ 60 בגובה

 ס״מ, 68 לגובה עד לסרוג המשיכי עיניים, 3 עיניים, 3
 לסרוג והמשיכי לרוכסן), (פתח לשניים העבודה חלקי

ס״מ. 78 לגובה עד
הכתף סגירת

 העיניים שאר עיניים, 9 טעמים 2ב־ הכתף סיגרי
בבת־אחת. סיגרי

החזית
להת השתדלי אך שבגב, ההוראות לפי בדיוק סרגי

 לחזית, בהמשכיות שיבואו כך, המשבצות ס׳׳מ 20 אים
 המשיכי השחי. בית לגובה עד צהוב־אדום, כלומר

בצהוב.
השחי סית סגירת

ן, עיניי 4 צד מכל סגרי מההתחלה, ס״מ 60 בגובה
 לגובה עד ישר והמשיכי עיניים, 2 עיניים, 3 עיניים, 3

ם״מ. 78
הכתף סגירת
 בבתי העיניים שאר עיניים, 9 פעמים 2ב־ הכתף סגרי

אחת.
השדמה

אחת בשורה ושימי הרוכסן תיפרי החלקים, חברי

והצוואר. השרודל סביב אחת, במסרגה עמודים חצאי
 אותן הן ההוראות האחרות, הדוגמאות 2ל־ בקשר

הצבעים. בשילובי בתצלום היעזרי אך ההוראות,

 שלו. הברמצווה לפני עומד בכורי אריק
.13 בן לילד אמא אני משונה: הרגשה

 העניין לעניין, נכנסים אנחנו שיותר מה
 קב־ לעשות חשבנו בהתחלה יותר. מסתבך

 קל, משהו ככה ולמשפחה. לחברים לת־פנים
1.,

להתרושש? בדי נר־מצווה עושים איו

 חלו בהם הימים חלפו וסקסי. אוורירי מיני חלוק־לילההמיטות ולחדר
 ומסורבלת מרופדת חסרת־צורה ערימת־בד היו קים

האחרונה. האופנה לפי בגיזרה תפור זה חלוק גיזרתך. את ומכערת סביבן העטופה
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טלי המיפלצוו!
מספיקות. היו לא שלנו כמו רות ופיתאום — השנים חלפו מהר כל־כך

 יגעים העניינים כן אס נראים זה בשלב
 היא בפנינו כרגע העומדת הברירה למדי.

 טראגית בארוחת־ערב ולהאכיל אולם לשכור
בשלושים אי־פעם שהיכרנו חיה נפש כל

 האורחים יש, מה שאומרים. כמו סימלי
בבית? ארוחת־ערב לאכול יכולים לא

 פחות לא היום עולים שהסמלים מסתבר
ה לכל מומחים כבר נהיינו מהלא־סמלים.

 ברגע רצויים: לא מומחים בעיר. אולמות
ה רק שאת ר י כ ז  על לא חושבת שאת מ

וליפ עוף קצוץ, כבד מלוח, (דג ארוחת־ערב
 מסתכלים מהצרות) נדע שלא משימורים. תן

מגיפה. כעל עלייך

 את נעשה לא אם הכל. לא עוד וזה
 את נשים איפה — שולחנות ליד השמחה
 יכולות לא הן הזקנות? והדודות הסבתות

 מה רגליהן. על הערב כל להסתובב הרי
 מאמרי- זודות שתי אליהן שמצטרפות גם

שול להן לשמור מיברק כבר ששלחו
לאוק מעבר יגיעו אם יגידו הן מה חן.

 יפרסמו שולחנות?■ בכלל שאין ויגלו יינוס
 רחמנא קמצנים, שאנחנו אמריקה בכל

ליצלן.
 את לעשות ברעיון השתעשענו קצר זמן

 לפני היה זה אבל ביתנו. בחצר השמחה
 פעם אף המוזמנים. רשימות את שהרכבנו

פופולא כל־כך שאנחנו ידעתי לא בחיים
מכ ידידים, הרבה כל־כן לנו ושיש ריים
ם שאנחנו ואוייבים קוליגות רים, י ב י י  ח

הש עם לב, שמנו לא גם אותם. להזמין
 במשפחות הילדים מבין הרבה כמה נים,

 ילדים להם יש והיום התחתנו, גדלו, שלנו
חצי שני שגס מייד הראה הסיכום משלהם.

 מופרז, לא — המחיר האחרונות. השנים
 הוא אריק, של החתונה עד : בעלי לדברי
 הוא החובות, כל את לשלם לגמור יצליח
 יתחתן לא שאריק כמובן, בתנאי, טוען.
 בשתי אז עד נסתפק ושכולנו ,25 גיל לפני

ליום. ארוחות


