
 וצהוב שחור של בגוונים טריקו בחולצת (משמאל) לב שרהשמום ארס
 בחולצת פיטשון ונעמי באנגלית, כתובות מודפסות כשעליה

 והמבלים בסיני המשרתים או״מניקיס שני בחברת הודית, ברקמה הרקומה אינדיאנית טריקו
בסיני. הצבאית כתובתם את להם מסרו הבנות, עם לקבוע ניסו האו״מניקיס בתל־אביב.

החו את שתטריף רשת עם או לקישוט,
 ובול חותמת מודפסת עליהן חולצות שים,
 אל אותן לשלוח הוא שצריך מה וכל

לים. מעבר
 מיובאות הטריקו מחולצות חלק ואכן

 מוט־ בשם ישראלי צעיר לים. מעבר כיום
 נפש. לכל שווה במחיר אותן מייבא מורנו

ה עם וללכת בנוף להשתלב שרוצה ומי
 ולהוריד בדיאטה להתחיל הזמן זהו אופנה,

 וה־ הקפה בעזרת הקילוגרמים עודף את
 יהיה אחרת והקר׳ הגשום בחורף טוסטר

שבלבי העילאי התענוג על לוותר צורך
 מכונה שהיא כפי או הטריקו חולצת שת

ה״טי־שירט״. בלע״ז
 העזים הגשם ממטרי בין שעבר בשבוע
שנית חורף גנרל הפתיע הסוערות והרוחות

 חתיכות חמש שמש. של יום במתנה ונתן
 עושה שהטריקו מה להציג כדי התקבצו
 מגפיים, ונעלו מעילים לבשו הן לבחורה.

 את הריחו הטריקו אל שנכנסו ברגע אולם
 ותוך הקור מגלי התפטרו הן הקייץ.
הקייץ. בתוך היו ספורות שניות

 בטי־שירטס לבושות בירקון כשצולמו
האח השייטים את אפילו שכנעו קייציות,

בגו ונותרו הסוודרים מיד שהסירו רים.
פיות.

לשכ הצליחו תל־אביב, של הים בחוף
 להסיר שמש, לתפוס שבאו אלו את נע
 החשוף גופם את ולהפקיר החולצות את
 זאת עשו הן ואם השמש. קרני מול אל

 הטריקו, של הטריק בעזרת החורף באמצע
בקייץ. פה יתחולל מה לדמיין רק אפשר
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 המתנות את היטב המבליטה שמש• וציורי
צע את עושה רותי הטבע. אותה חנן בהן
דוגמנית־צילום. בקאריירת הראשונים דיה

 בחולצת רותיהדוגמנית
 לבנה טריקו

עכ עד ושרוכים. בתכלת קישוט עם קטנה
 חברת של הבית דוגמנית היתה היא שיו

החופשי. לשוק יצאה כעת מטקס,

 ונעמי מימין) (ראשונה בורן רחלאחת בסירה ם ח״ ש
 חורף ביום משייטות פיטשון

 הבא. הקייץ של האחרונה הצעקה שיהיו הטריקו בחולצות לבושות כשהן בירקון סירה על
 שחולצות למרות שמש. של בימים בייחוד החורף, לימי גם החולצות טובות בינתיים

 רבות למדינות מיוצאות ואף רבים טקסטיל מפעלי על־ידי בישראל מיוצרות טריקו
 באנגליה הפיקאנטיות הכתובות מתוצרת־חוץ. טריקו חולצות לארץ מייבאים באירופה,

 מסתם אותן ומבדילות האופנתי הייחוד את להן המעניקות הן החולצות על המודפסות
■ סתר שדמה : צידם בארץ. המיוצרות טריקו חולצות ו
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 לאופנה שיחזרו שורט מכנסי טפחיים, ומגלה טפח המכסה רשת שבחזיתה ורודה טריקו
 מגפ בתוך משופשפים בג׳ינס לב שרה גבוהים. עקבים על לקה וסנדלי הקייץ

הטריקו. ובחולצת המגפיים, באופנת האחרונה המילה שהם שחורה, לכל עשויים בוקרים
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