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הרוכסן חיבור אופן ן הציצי עד הגיעה המותן

החגורה תרשים
ל יסתפר סוגרים החסר. ובאורך התקצר,

ומחוברים. יושר, גליל צורת
 שונים. סריג לכדי מותאם הפטנט כל

 ומתקבלת מאד, רופפת שהחגורה במידה
 של מקו־הסותן כזה, וזוך ״בל משום־מה
 מתפריט בעזרת יאותה ׳מכווצים החצאית,

 צידה על תפורים ודקים קטנים (״פנסים״)
זהו. שיידרש. ובמיספר כמובן, השמאלי
 סיפור כל עם יפה כל־כך יוציא העסק
 היה צריך התכווץ, שאילמלא ההצלה;

בכוונה. לו לעזור
 ל- חיים ומכניסות מרהיבות, התוצאות

יוושנית. הכי שימלה

■י ׳"■־■׳, ■ :

״ ׳׳.׳.׳ י

 וחוט מחט בעזרת אורכם לכל החצאים שני
 שיבתרישים. המקווקווים הקווים לפי צמר,

 קימור- את יוצרת זאת פעולה כאמור,
החגורה. של היפה המותניים

 ה- חיולצית את ומפרידים פורמים •
מחצאיתה. שימלח

 את בסיכות מחברים חברה, בעזרת :•
אור לכל כבר (התפורה הסרוגה החגורה

 העליונים, בשוליה — החולצה אל כה)
התחתוניים. בשוליה — החצאית ואל

 תפורים יהיו החגורה ששולי יחשוב !•
 ׳ברוחבו המתוח הבד אל צפוף, בתפר־יד

החיבור מקיום יהיה אחרית האפשר, כבל
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בדקה בני־אדם משגעים איובישולים
 כאלה שוקולד, קרוקטים להם נותנים

להמ מסוגלת לא שוקולדים חברת ששום
 — סירקיס לרות פומבית תודה ציא.
 בטאבו רשומים המתכון ועיקר בסיס אשר

 דקות שתי הוא העסק הכנת זמן שמיה. על
 הכי לעצלנייות המאפשרת עובדה בלבד,

 בקשר הסוואה עינני סביבן לפזר גדולות
האמיתיים. לכ״שוריהן

 ב־ לא מאומה, מפחיתים שלא בתנאי
 — משהו יוצא במיצרכים, ולא מושקל,

פי שם ועושה לראש, ישר העולה משיהו
 אני איך מגאפאס. טוב יותר זה צוץ.

תקלה! סליחה! יודעת?
 על ומפרידים פותחים יכל, קודם ובכן.'

 עגולות. סלסילותינייר 24כ־ המיטבח שיש
 אחר- ס״מ). וחצי כארבעה תחתית (רוחב

היבשה; התערובת יאת מכינים כך
 שווה, באופן מערבבים, עמוקה בקערה

 אגוזי גרם 100 הבאים: החומרים את
 קליפות- גרם 10 בסכין; גס, קצוצים מוח
 צבע- בלי (כדאי קצוצות ׳מסוכרות, הדר

 פיצפוצי־אורז וחצי סוסות שתי מאכל.)
עלית. של

 שוקולד גרם 200 :מכניסים בינוני בסיר
 מרגרינה גרם 20 לחתיכות; ישבור מריר

 פחות קצת חותכים קל. (זה מלח. בלי
ה על המסומן גרם, 50 של פס מחצי

 כפות 3 סוכר; מחוקות כפות 2 אריזה.)
 העסק בל זה, רום (בלי אמיטציון. רום
עליו.) בדיוק להיתקע לא נא אז שווה. לא

בבחי הכל, יאת ממיסים קטנה אש על
ל נמסו החומרים כל כאשר מתמדת. שה

 שופכים ומבעבעת, אחידה כבדה עיסה
 ומערבבים היבשה, התערובת את פנימה
 ועטופים מבוססים הגרגרים שכל עד !במרץ,

 הסיר כי נדמה ראשון (במבט שוקולד.
 לעבוד ולא לדאוג, לא הכל. את יכיל לא
 קטן הנפח בחישה תוך גדול. סיר עם

בצ נדבקים הפיצפוצים כל כי איכשהו
פיפות.)
 כדי לאט, לעבוד לא להשתדל רק ׳נותר

 פעם בכל לוקחים ■תתקשה. לא שהתערובת
תוכנה את ומגליישים הסיר, מתוך מלאה כף

 משאירים דוחסים. לא נייר. סלסילת לתוך
 חסרות- קטנות בערמות שגלש, כפי זה יאת

 או רגילות, סלסילות 24כ- מתקבלת צורה.
 הגלשה כדי תוך גדושות. סלסילות 22

 עבר להתפנות ילא גרגירים. ׳נשורת תיתכן
 זימן. לאבד לא כדי בסוף, רק מנקים רה.

עוט מגש, על הסלסיל׳ות את מצופפים
הקט כאשר למקרר. !ותוקעים בניילון, פים
 מעבידים בקור, סופי עיצוב מקבלים נים

 לפריזר. הניילון, בתוך המגש, ללא אותם
מאד. קר רק לאכול מותר
 800 הכלל. מן יוצא הכלל. מן יוצא זה

 סימפוניה משמיעים ילא ביחד צ׳יפ׳ס גורסי
 מהדבר ועשיר קריצי אחד ביס כמו נהדרת
הזה. הנפלא

קטן פטנט
 פטנט פעם לי נידה קונדיטור

 מש- לא לעולם הוא עולמי. אפייה
 מלאת אנמית בתמצית־רום תמש

 כקונדי■ אצלו כימיים. טעמי־לוואי
 של כקכוק כלי זז לא הוא טוריה,

 משקה כתור אימיטציון״. ״רום
כיו המזעזע הדכר זה אלכוהולי״

 עוגות כתוך אכל שהומצא. תר
 תמצית כמקום שונים, ומתוקים
נהדר. זה גם־יהד, קוניאק וכמקום

 ולא חזקה, ממש הרום ארומת
 זה, רום משיגים לאיכוד. הולכת

 כסופר־ ״סטוק״, על־ידי המשווק
הלי במחלקת השונים, מרקטים

 כארבעים עולה גדול בקבוק קרים.
ו לשנה, מספיק הוא אבל לירות,

מתקלקל. שאינו מובן
 של הטוב שמו עד לשמור כדי
 כבאר אותו להחזיק לא נא הבית,

המשקאות.
 בתחתית והשמן, החומץ כין

 מצויין יסתדר הוא ארון״המיטכח,
יתלונן. לא ואפילו

מחייה א ־ למשש איךחושבים רגע
 לכך, אי לחם. למשמש נאה שלא יודעות הן מאד. מתורבתות הנשים כל בסביבתי,

 גאה אריסטוקרטי בבוז לוקחות הן הארון, סביב התקהלות ויש בבוקר, זה מגיע כאשר
 לבצע בכל־זאת המנסה עוזרת־בית לחברתן נופלת אם המזדמנת. הראשונה הכיכר את
הבוקר. על - בחינוך־חינם מניה־וביה זו זוכה ושם, פה ולמעוך נאמנה, מלאכתה את

 פוקר, פרצוף לובשות ההיגיינה אבירות הסיפור. נגמר לא עדיין שבכך הוא, המצחיק
 מציצות הן ארון־הלחם סביב ההפגנות שמתפזרות ברגע בוופלות. להתעמק והולכות
החלף-ומעוך-משש-ובדוק. בקצב: אותו לאנוס בדהרה חוזרות ואחר כה־וכה,

כאב־הראש? כל למה
לאצילות. קנס בתור הלחם, מעיכת על לוותר צריך לא גם לא.

 רוויה. עד מועכים ודרכה הלחמים, ליד תמיד המצויה ניילון, שקית היד על לובשים
 היד מעל השקית את הופכים חיפשת, אותו יקיר הבן המאפיה, לפאר מגיעים כאשר

בפנים. צ׳יק והלחם,

ניצופטנטים
מאריכי!
ניצולת־נביסה

 בשוד־ הפעם ׳מתרכז ושלנו ההצלה סיפור
מיוחד. ׳מסוג ושבר
 יוצאת שבו האכזרי, במיקרה עושים מה

לח תקינה כשהיא כביסה ניצולת שימלח
 שעולה המכווצת, מהמותן ץ ו ח לוטין,

 היישר מרנין קלוש ויוצרת הציצי עד
1 מהחזה

 א׳ת להטיח לבכות, מפסיקים ראשית,
במסונת־הכביסה. !ולבעוט בכותל הראש

אשר, סינתטי 100^ צמר :בוחרים שניית,
 לעולם — מתארך רק תמיד דיברתי, על
 את בטוב־טעם התואם בגוון מתכווץ, לא
 יחסית; דק צמר ׳בוחרים השימלה. גון

 מיספרים בשני עבות מסרגות עם ועובדים
 ׳תצא שהתוצאה כדי לו, ©המתאים וחצי
משמינה. ולא אווירירית דקה,
 אותן וסורגים עיניים, 4 מעלים *

 אחת עין ימיו אחת (עין ״אורז״ בדוגמת
ל אחת עין שנייה שורה שמאל, א מ  ש

המות :באורך רצועה — ימין) אחת עין
 ועוד שניים, יכפול מעט המהודקות ניים

 לא התפירה. לנוחיות סנטימטר שלושה
 בבודאחת, החגורה רוחב כל את סורגים

 ׳תפר־ פסים. משני להרכיבה שנוכל כדי
 אינו הדקים הפסים שני אורך לכל החיבור

 יפה מותניים קימור ׳בכך ויוצר גמיש,
 היפה עיצובה יאת ׳בזאת המקבלת לחגורה,
לתמיד.

לחגורה, גוונים שני רוצים אם 6!
 השוליים לאחד קרושה בעזרת להוסיף ידי

תי הסרוג, הסרט של ת ש ו ר ו  ש
 צמר, עובי מאותו (עשויות חצאי־עימודים

 ■וזאת, הימסרגות). כמו קרושה עובי ואותו
הסרט. אורך לכל
ל גוזרים המוכן הסרוג הסרט ■את $

את ׳ומחברים ייפרמו), לא (הקצוות שניים

החכם הגיל
 ומוש הדור שרמנטי, גבר שנטי, ג׳ו

 לחיי שתו כולם יום־הולדתו. את חגג
 הון בן״בלי״גיל פלא־טבע איזה והתלחשו

 אחת שמגירה חשתי, זמן אותו כל
 אחד ואף שמחים, כולם לי. מסודרת

 הר; לחשוב בלי החתן. כמה בן יודע
ושאלתי. פצצה, שמתי

 בנשי! חיכו כולם הס. הושלך בשולחן
מזה. יוצא אותו לראות עצורה,
 יודע את ״אודי, אלי. פנה מפייס בטון
 לעשו לי תני רק סודות. לי אין שממך

 חייך בתיקרה, עיניים תלה חשבון.״
 ו ארבעים בן היום ״אני :בקול חישב

 הרצי לפתע ו״.״ ארבעים בן היום אני
 בד להפסיק. החליט ממימצאיו, מבועת
 קור מישהו אין אם שמאלה בדק ימינה,

 פל; בקלקלתו, תפוס ואז, מחשבות, לו
״והרבה ״ארבעים : מצחוק מתפוצץ !

נקניקיות. שיתי של קו־מיתאר כמו ניכר
 לשימלו מחוברת שהחגורה אחרי !•

 בדיו■ מאחור חגורת־הצמר את מותחים
 מקו את בסיכות ומסמנים בקו־המותניים,

 מקביל קשתי, קו היוצר — ה׳מיפגש
לעמה״השדחה. תואם

 עבו סדק, השימלה בגב פותחים •1
 יהי אושר ״מ0 עשרים באורך רוכסן
 יא| ויחצה ירד השימלה, בחולצת קבוע

 ה סימני לפי מעט, קעור (בקו החגורה
 לק רצוי לחצאית. מעט וימשיך סיכות)

 לרוכב מתחת החגורה צידי משיני בוע
 ״׳אלכסון ס״מ 12 של פס חפירתו, ולפני
 ויק סופית יקבע ייצב, אשר מאד רחב

הרוכסן. חיבור על
 4צפו בתפר־יד זה רוכסן מחברים

 על-יד מכוסה פגימה, מקופלת כשהחגורה
 לגיסו. מכפלת, ויוצרת ה״אלכסון״, סרט
תצלום (ראה הסיכות סימני לפי — יפה
 שמאל לצד השימלה את הופכים •1

 אחר הסריג חגורת עודפי את וגוזרים
 לבי בתפר־שיניים, שוליה את שמחזקים

ייפרמו.
 התקצרו השרוולים שגם במודה •1

ש השרוול היקף ברוחב ׳מלבן סורגים

לגברים! לא לגברים! ל* לגברים! לא לגברים! לא


