
מחבלים בגד-ים

 סריגה
 המעזנוז

שמלה כל
 שכל סריגה, אופנאית היא ניימן בתיה

 לאמר ״אפשר בלעדי. הוא מיצירתה דגם
 בתיה. אומרת ביד,״ המסרגה עם שנולדתי

 ובהיותי ולסרוג, לרקום ידעתי כבר ״בגן
וחלי צעיפים סוודרים, כבר סרגתי 8 בת

רעיונותי.״ לפי הכל פות,
 סריגה בתיה לימדה שנתיים לפני עוד
 סריגה אופנאית היא כיום רמת־גן. באורט

 סריגה להוראות הן פרטי, לקוחות לחוג
בתיה. של מעבודתה שמלות לקניית והן

 דוגמא להבטיח: בתיה יכולה אחד דבר
א אשר, על תמצא לא ידה על שתוכננה

 170 בערך עולה כזו מיוחדת שימלה חרת.
 בארץ הבוטיקים רבים כי אם לירות.

 ידיעותיה על להתבסם הרוצים ובחו״ל
 בתיה מעדיפה נידלים, הבלתי ורעיונותיה

 קוראת: שהיא מה את ולהגשים להתנדב
חיי.״ ״מפעל

 עם שלה השבועית לפגישה היא הכוונה
 הנפגשות צבא־הקבע, וטייסי צנחנים נשי

 של בביתה שעתיים למשך לשבוע אחת
 פרק ושומעות קפה בום על מהן אחת

ל הפרופסורית של מפיה הסריגה בתורת
סריגה.״
ל־ הראשונה היוזמת היתד, ובתיה מאחר
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טלי המיפלצות

את גם אז
עברנו זה
 בכורנו אריק מזל־טוב. לנו מגיע
שבו שלושה לפני נבר בר־מצווה. נהייה
נרגעתי. עכשיו רק אבל, בעצם, עות,
 שם רואה שאני ומה בראי, מסתכלת אני

 ביחד: גס מוצא־חן ולא בעיני מוצא־חן
 מה מוצא־חן. זה — בר־מצווה בן לי יש

 נו, — בת כבר שאני זה שלאימוצא־חן,
שמחיס. יותר דברים על נדבר בואו

★

 יותר. שמח דבר באמת היתה הבר־מצווה
ב אחרות. בר־מצוות אלף כמו בדיוק

ל ברכות ברמקול לקבל זכינו התחלה
 שכה והתזמורת. האולם מהנהלת בביות
 בירכה לא המלתחה הנהלת רק אחיה.
חבל. אותנו.

 מכונה כמו לדפוק הכל התחיל אחר־נך
 את וכיסו זינקו המלצרים כהוגן. משומנת

 אותי הקיפו שניים זריז. כארבה האולם
צד: מכל

הס ?״ פיש גפילטע או ״בורקאס
 הצניח מהם ואחד באדיבות, אצלי התענינו

 ״בור״ הצלחת. לתוך פיש גפילטע לי
 מי אל כבר היה לא אבל עניתי, קאס״
 הלאה וכן הבא. לשולחן נעלמו הם לדבר.

הלאה. וכן
*

 עיוורת ■ואות רה איו
דהתנשס? מברי

ה שכל נדמה היה למישהו אם
 מוצו האופנה ושגעונות המצאות

 לא הוא /60ה־ כשנות תום עד
ל כדי הרכה להמתין צייד היה

 עוד 1970 שנת בטעותו. היווכח
 היא וככר להיוולד הספיקה לא

 שתי נועזים. חידושים מביאה
 ומשמאל, מימין אלה, דוגמאות

 של המרכזי הרעיון את ממחישות
 להיראות איד ז החדשה האופנה
להת עצמך להטריד מכלי עירומה

 כה חגורות, אופנת משמאל: פשט.
 אירופאית נערה לאחרונה הופיעה

אפ צפון ממדינות אחת חוד על
מ להשתזף. יצאה לשם ריקה,
 ,20ה- בת פייר, שארלן ימין:

 את מדגימה אוסטרלית, דוגמנית
באר שהומצא האחרון כגד־הים

מהכלים. בולו עשוי הוא - צה

ומודל (מימין) ניימן בתיה
יכול מכפי רבות והדרישות זה, מסוג חוג
אחרות אופנאיות גם כי מקווה היא תה,

החגורות לכוש

 ורק אך לובשת בתיה בעיקבותיה. ילכו
 בנעלי־בית החל ובחורף. בקיץ סריגים,
לקיץ. סרוג בבגד־ים וכלה סרוגות
 לרתום שלי האמצעים אחד אגב, ״זהו,

 רואות ״כשהן בתיה. אומרת לסריגה,״ נשים
 אחר, סרוג בגד או בשימלה פעם כל אותי

ב שיק, עם לגיזרה בהתאם עלי שמונח
 לסרוג.״ להן גם מתחשק תכשיט, תוספת

ל בתיה אותה נוטלת שימלה כל בגמר
 דבר הסופי, הליטוש את לה ונותנת ידיה

 כך הטוב. הטעם בחוש טמון שלדבריה
ש שימלה מהמלתחה להוציא הכרח אין

ב אפשר עליך. נמאסה או נתישנה קצת
 לה תוסיפי אם לחדשה קטן טריק עזרת
 כסף בחוטי סרוגים וחפתים צווארון למשל

בתמונות. רואה שאת כפי זהב או

ת: להלו ההוראו
ם צווארון סריגת תי חפ

ם רי מ חו זהב. או כסף חוטי : ה
 גרם. 40 :במות

.4 מס׳ קורושה :מסרגות

הצווארון סריגת
90 דלילה שרשרת :ראשונה שורה

עיניים
 לסרוג שניה עין בכל : שניה שורה

 בכל (כלומר, אחת עין לתוך עמודים 4
 4 של קבוצות 30 — עמודים) ארבעה עין

עמודים.
 בהתחלה. אחד עמוד שלישית: שורה

 קבוצות שבין ברווחים עמודים 4 לסרוג
אחד. בעמוד לגמור השורה בסוף העמודים.
 4 לסרוג להמשיך :רביעית שורה

 רווח. כל בין עמודים
 דבר. אותו ושש: חמש שורה
 5ל- 4־מ לעבור :השביעית שורה

עמודים.
עמו 5ב־ להמשיך :שמינית שורה

* דים.
יש בה האחרונה: תשיעית, שורה

 עין בכל אימרה. לצווארון סביב לסרוג
 עמודים 4 — הצווארון בפינת אחד. עמו

 של השני קצהו עד ולהמשיך ..חת בעין
עין. בכל עמוד בסריגת הצווארון

הח־פתיס סריגת
 50 בת שרשרת :ראשונה שורה

עיניים.
 עין בכל עמודים 4 : שניה שורה

 עמודים. 4 של קבוצות 16 לסרוג שניה.
 השורה תחילת אל לחבר השורה סוף את

 שורה השורה, בהיקף בסריגה ולהמשיך
 בנות קבוצות מספר באותו שורה אחר

 ולגמור^באים־ שותת 8 לסרוג עמודים■ 4
עין. בכל עמוד של רה

 זוכרת מי קטנים. פרטים באמת אלו אבל
אני. אותם?

 בשמחה. הערב את שחגגנו היה העיקר
 כבד־ראש ן ל־כ כ היה אריק הזה הפוחח
־ שהוא לחשוב היה אפשר ורציני. ו  בחת

בבר־מצווה. לא שלו, ה נ
 אותו שאל פורמאלי?״ כל־כך אתה ״מה
בעלי.

 השיב עלה,״ שזה כמה על חושב ״אני
 חושבים אתם כאביו. כבן השמחה. חתן

זה? על חשב לא שאביו
 את גם עברנו ספורטיבית וברוח באומץ

 על־ נר כל במנורה, הנרות הדלקת טקס
 נשא שאריק הדרשה אחר. נכבד קרוב ידי

ח לא, משוחדת, אני אולי — נשמעת ט  ב
 בעיני נשמעה היא אבל — משוחדת אני
ששמע הדרשות לרוב בנגוד מזוייפת, לא
הבר־מצוות. בכל היום עד תי

 לעם־ישראל, שלנו בכורנו נכנס ובזאת
 הבת־ עד לנוח. שנה איזה לי יש ועכשיו

רוני. של מצווה


