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 חדשות פנים
למגבת

 המעבר ובעונת המתקרב בקייץ הלהיט
 ה״פרוטה״ בד יהיה לחורף הקייץ שבין

ה בד פשוט או באנגלית ״טאולינג״ או
 מייצרים זה מבד לאופנה. החוזר מגבת
ציו בעזרת אלגנטי. וגם ספורטיבי לבוש

מעני עליזים צבעים ובשילוב קייץ רי
לבגד. ״חיים״ המתכננים קים

 לקצר אפשר הארוך הרחצה מעיל את
 טריקו. חולצת מעל הנלבש ז׳קט, ולהפכו

 חייב לא והכיוון לדרד לצאת אפשר וכך
שאלות תהיינה בוודאי הים. דווקא להיות

 צורך אין אבל ? לים הולך אתה :בנוסח
 — האמת את לאמר אפשר להתבלבל,

 למוצאי כרטיסים לקנות הולך אני לא,
 יראה זה הראשון שבשבוע ייתכן שבת.

 כבר השני בשבוע אבל ומשוגע, מפתיע
 מעיל יהפוך וכך הבגד, נרכש היכן ישאלו
אופנתי. להיט הרחצה
כשלגו הרחצה מן לעלות שנהגת ואת,

 להיות יכולה את גם מגבת, מבד מעיל פך
פא אופנאי המעיל. אותו בעזרת אופנתית

לברי טוב הזה המעיל שאם טוענים ריס
לתקו גם טוב יהיה שלא סיבה כל אין כה,
 קייץ בין או לקייץ אביב בין המעבר, פת

בבריכה. דווקא ולאו לחורף,
מכ גם מציעים הצרפתיים האופנאים

 שלי, ״בשכונה״ לגבר. המגבת מבד נסיים
קור היו כאלה במכנסיים הולך שהיה מי

 לא שם האופנאים אבל ״זלמן״. לו אים
 טוענים הם שלנו. ״זלמן״ על כנראה 'שמעו
לעיר קולקציה — אחת קולציות. שתי שיש

 אם הנופש. לתקופת קולקציה — והשנייה
 ש- הרי בלבושנו, מתהדרות אנחנו בעיר

 גם משוחררת. לחוש רוצה אחת כל בנופש
 הפרוטה- ובד כך, על השפעה יש לבגד

זה. לצורך אידיאלי הוא מסתבר, המגבת,
 עם אופנתיים" מכנסיים ברשותך יש אם

 את לבן, בצבע ובגד־גוף בחגורה, כיווצים
 הפתוח הז׳קט את גם לצרף בהחלט יכולה
 אדום ירוק, כמו עליז, בצבע הפרוטה, מבד

 כזה עשיר משילוב תחששי אל צהוב. או
 שכולו בלבוש עוסקות אנחנו צבעים. של

 להיות יכול הז׳קט חיים. שכולו שימחה,
 שלובשים ז׳קט בצורת או בלייזר בצורת

הג׳ודאים.
 מתחת מגבת חולצת גם לשלב אפשר

 מבד רחבה פעמון חצאית המגבת, לז׳קט
 החושפת ארוכה מעטפת חצאית או מגבת

קדי אז גופך. של העליון החלק את רק
 ידייך נטלת במיקרה ואם המגבת. לבגד מה

שתסתדרי. בטוחה אני לנגב, במה לך ואין

הג׳ודו בסימון
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