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לנועזות בילבו, חותלות מעל גדול סודר
 מבצבצות בשמד,ם שרוולים או!בלי עם רים

סרו יהוו הסוודרים אפילו חולצות-תחרה.
 עדין ומצמר תחרה, בצורת החורף גים

 כולך, סרוגה להיות אוהבת את ואם ורך.
 סרוגים יהיו המיכנסיים גם השנה הרי

 מקופלים או מגף בתוך ׳ויסתיימו וצמודים
הברך. עד

וב ארוסות, חצאיות עם להסתובב אפשר
הב מאחרי האורכים משתנים משך.היום

למיני. ועד רך
טו בשורות הרומנטיות, הנשים לכל

השמ וקיים. שריר הרומנטי המראה בות.
ל מעל בבד. ועשירות רכות עדיין לות

סווד- נלבש ■אלה רחבות וחצאיות שמלות
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שונה ו עור חוותו־נת ז ״ ו נ ה
 קצרים שוב והימים הסתיו התקרב עם
 הנצחית: הנשית השאלה מתעוררת יותר,

בחורף??? נלבש ימה
 לשאלה התשובות היו האחרונות בעונות

 קשה השנה אולם מוגדרות. די זו מביכה
 שנלבש כיוון נלבש׳ מה בדיוק להגדיר

 ולהוציא לפוידם לטפס הזדמנות זוהי הפל.
ה כי מהאופנה, שיצא מה כיל את בשם
הוזר. הכל שנה

 המומתים, לדעת יהיה, הדומיננטי המראה
 אמורים? דברים ובמה הכליל. המראה

 עם בחופשיות גולשות והחולצות השמלות
 אין מאיתנו ולמי ותחרות. וולאנים הרבה

 בחורף ובכן ישנה? תחרה חולצת איזו
 רך. לסוודר !מתחה ללבשה דאגי הקרוב

או בסריגתם רכים אמנם יהיו הסוודרים
ל קרוב עד ונופלים עבים גדולים, לם

 סוודרים עם לצאת תעזנה הנועזות ברכיים.
 זוג בתוך עבות צמיר לחותלות מעל אלה

המיני??? אופנית את מזכיר מגפיים.
 מאזן קמעה הפרחתי המראה לעומת

 ה- המאופק. הרציני המראה המצב את
 של בתשובה שובם את מבשרים אופנאים
 ב־ הבלייזר הקטנה. ■והחליפה הבלייזר

ל מעל יילביש שוב הקלאסית גיזרתו
 משנה זה אין משי. או כותנה חולצות

 עוד כל מנוקד, או מקווקו חילק, הוא אם
ו את בלייזר. של קווים על שומר הוא

 או מיכנסיים עם ללבוש אפשר בלייזר
 מיגבלות העונד. אין כאן וגם חצאית,

 הר־ החצאיות אופנתיות עדיין מיוחדות.
 החצאית גם חזרה זאת ולעומת חסות-
הצרה.

בערב טאבו. אין שוב האורכים ׳לגבי

 לונדונית אווירה
בבוטיק

פורטובלו. בשם במינו מיוחד ■בוטיק נפתח בתל-אביב
אופנתי, מיבחר-יבגדים המציעות ׳לא-ימקזמיות, יפהפיות שתי הן הבוטיק ׳בעלות

משובח. טעם בעל
הבילעדי. טעמן על־פי בבוטיק האוסף את ובונות מגרמניה ושרה מאנגליה ונדי

 בשוקי-פישסשים נרכש וחלקם והמיזרח־הרחוק. גרמניה מאנגליה, מיובא מהדגמים חלק
העולם. ברחבי

טעמן. את ומשקפים השתיים על־ידי מעוצבים בארץ הנתפרים הדגמים
 דגמים לחפש שבאו תל-אביביות, צמרת דוגמניות נכחו הבוטיק של בערב־הפתיחה

ומקוריים. חדשים
 בבוטיק להשרות שהצליח השתיים, של ידיד ארכיטקט, על-ידי יתוכנן עצמו המקום

טיפוסית. לונדונית אווירה


