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 החלו לבגד, הגרב את שיתאימו תחת
 גזרו לגרב, הבגד את מתאימות הנשים

 מגפיים קנו חדשים, מיכנסי־ג׳ינס כך לשם
מו החלו חנויות־הנעליים בעלי הולמים.

 זאת, — מהמחסנים הסנדלים את ציאים
 אחרי הראשון. ההלם מן שהתעוררו אחרי
 זו בעונה סנדלים מכרו לא מעולם הכל,

השנה. של
 ללא זוכים, מכולן הגדולה בפופולריות

 בריקמת־ או בפסים גרבי־האצבעות, ספק,
 הרגל מכפות אצבע כל המאכסנים בובות,

 מעוררים וכולם אחר, מצבע קטנטן בבית
האפרפר. בחורף ציבעוניות ונוסכים עליזות

 תילבושת אחת לא מזכירים גרבי־הפסים
 מעל הנלבשות החותלות, ואילו ליצן של

 אלא אינן סוף, או התחלה להן ושאין למגף
 הרקדנים השתמשו שבהם מחממי־השרירים

ומתמיד. מאז
 חותלות של האחיד לצבע שבניגוד אלא

מצב מורכבות האופנה חותלות הרקדנים,
ה שיא העין. את המושכים נועזים עים

 מיכנסיים עם אותן לגרוב הוא נועזות
 בינן מבצבצת עירומה כשפיסת־ירך קצרים,

המיכנס. שולי לבין

 השלמות, ולאוהבות בלבושן למהדרות
 לגרביים נוסף אפילו החברות אחת מציעה

 וכובע חולצה כפפות, חזייה, תחתונים גם
קומפלט. שיהיה בפסים, והכל — זהים

 הגרביים באופנת העיקרית הבעייה אולם
ש ישראלי יצרן נמצא לא שעדיין היא

 מחירן כך ומשום המקומי, בשוק ייצרן
 למאה־ שיבעים בין נע שחקים, מרקיע

 משגת שידן אלה ורק הזוג, לירות וחמישים
ולר להשתולל, לעצמן להרשות יכולות

ה מכל גרביים של שלמה מלתחה כוש
 מסתפקות רבות כך משום והגוונים. מינים
 שבזכות על ומאושרות ילבד,3. אחד בזוג

ל הצליחו צנועות לירות מאה־ועשרים
באופנה. היכנס

 בשיגעון הם גם נדבקו שהגברים דומה
 האופנה חנויות החלו באחרונה הגרביים.

 החזק. המין לבני גם גרבי-פסים להציע
 מעל עד מגיעים בשלל־גוונים, הגרביים,

ית הישראלי שהגבר שחשבה ומי לברך,
 שגתה. — החדשה הנשית האופנה מן עלם
 פתח אף הוא התעלם. שלא בילבד זו לא
ש־ בבולמוס גרביים קונה והחל ארנקו את
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 בצבעים תואמות כפפות גם לרכוש אפשר לגרביים הקשת. צבעי בשלל שלה הבית
אנט. עם האצבעות, גרבי את המייבאת לוין ציפי הדוגמנית מימין, למעלה זהים.
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הזברה תלי
הגרביים. אופנת של שיגעון

 בתוך גרובות בלומנפלד סימונה של
 ה־ שיא ולבן, באדום טייטס גרבי

אופנתית. בחותלת סימונה משמאל

 בין נע כשמחירן הגרביים באופנת מוצפות תל־אביב חנויות
 האופנה חנויות החלו באחרונה חוץ. תוצרת וכולן לירות 70—150

הזה. השיגעון את קנו והם החזק, המין לבני גס גרבי־פסים להציע

ש המנוסים, בעלי-החנויות את הדהים
 לראות אפשר וכך חדש. מלאי מייד הזמינו

מקו ובמיכנסיים בגרבי-פסים ואותה אותו
 מטיילים בדיסקוטקים, רוקדים כשהם פלים

 החורף את והופכים ובפארקים, בדיזנגוף
אמיתי. לקרנבל הסגרירי
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