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שו לאיזורים הארץ את חילקו התהליך:
 למשל, כך, שלו. הרוקמות איזור לכל נים.

 נוסח הריקמה את יוצרות בעזה הנשים
 ריקמה יוצרות נצרת נשות לעומתן, עזה.
 נשות של וסיגנונן בנצרת. הנהוגה שונה

 הריקמה מסיגנון לחלוטין שונה בית־לחם
נו כך האחרים. באיזורים חברותיהן של

הייחודית. המסורתית הריקמה צרת
 אבל לך, משנה זה אם יודעת אינני

 מי :בבקשה אז רכילות, אוהבת את אם
 ארצות־הב־ של הראשונה הגברת שהיתר.

 בישראל בביקורה רכשה פורה בטי רית,
עזה. ריקמת עם משכית משמלות אחת

 להיות איך
בלי אלגנטית

הבעל את להרוס

צפי היתה כאילו סביבה, להסתובב העיר
ה העיניים בעלת הבלונדינית בדבש. חית

הירוקות. או כחולות
 לא הזה. בעניין חדה תפנית חלה השנה

חד להודעה ועד מעתה הבהיר. הצבע עוד
 המראה האכזוטי. המראה את מחפשים שה,

 אם אז מתאילנד. הנערות בסיגנון הגיזעי
 להתבייש. מה לך אין כהה, או שחומה את

 את להדגיש עליך חובה אפילו הוא. נהפוך
 שפתון באמצעות למשל, כמו הזה, המראה
ורוד. בצבע בהיר,

האופי זו היום קיטש. לזה קראנו פעם

היום לשעות דו־חלקית ומערכת מכותנה ערב שמלת (מימין), שמיזייה בשמלת משולבים ריקמה עיבודי

בהת בגדיה ואל אליה מבטיהם מפנים
 צורך יש כזו, אחת להיות כדי פעלות.

ה את בו למלא שאפשר בפינקס־צ׳קים,
נקיפת־מצפון. ובלי חשש ללא ספרות
 אז שבודדות. דומני כאלה? יש כמה

אלגנ להיראות מצליחים בכל־זאת, איך,
 חשבון את להרוס מבלי ומייוחדת טית

הבעל? ואת הבנק
מש בחנויות למצוא אפשר התשובה את
מ גם בה שיש קולקציה המציגות כית,

 על־ידי במייוחד ■מהאלגנטיות. וגם הייחוד
 בגדים עם מסורתיות ריקמות של שילוב

אופנתיים.
הנה ובכן, מסורתית? ריקמה זאת מה

 של שר־ההגנה של רעייתו לכאן כשהגיעה
 גם חיפשה בדאון, הגברת ארצות־הברית,

 ומצאה משכית, של בסיגנון שימלה היא
 של לשימלתה זהה שהיתר, אחת דווקא

 אמרה, לי,״ מפריע לא ״זה פורד. בטי
בעיני.״ חן מוצאת שהשימלה זמן ״כל

המראה
האכזזטי

 זו המושכת? הנערה פעם, היתד, מי
זאבי- כל התאמצו ליל־שישי שבמסיבות

 ואב־ חלק משיי, הוא המראה היום נה.
 לחיים זוהר, גוון בעל רך מראה זוטי,

שפ רכות, עפעפיים ובוהקות, חלקלקות
מבריקות. וציפורניים נוצצות תיים

 צבעי בעזרת זאת כל להשיג אפשר
 ענבר בוהק, קורל לוהט, כתום החם, הוורוד
 אל בלונדית, את ואם עז. וצהוב מוזהב

 השמש בבית. להסתתר או להתייאש לך
 החום, הגוון את לך תעניק הישראלית

 לשפתייך ורוד צבע מעט תוסיפי ואם
 ואב־ אופנתית את גם תהפכי וללחייך,

זוטית.

 לא מייוחד. משהו להיות רוצה אחת כל
שכולם אחת אלא בחורה, או נערה סתם

ם עי סב

ועבמ״ים

וורוד ושפתון שחומים פנים תאילנד: נוסח אופנת־איפור

 שרו כך ממש״, וחולצה קש של ״כובע
 לא תקופה באותה בארץ־ישראל. החלוצים

 בשבועונים הביטו לא אופנה, על חשבו
 לחקות. שנוח מי את לחקות כדי הזרים,

 וכובע- אחרים. כובעים היו לא פשוט אז,
 ואוד קל הוא שימושי. מאד גם היה הקש
 בשדה לעבודה לצאת היה ואפשר רירי

 ונעים נוח כשהכובע הכבישים, בסלילת או
הראש. על

 של הקש כובע שנים, חלפו מאז אבל
 גם יש אך באופנה. ורק אך מזוהה היום

 בסיגנון מסתכלת כשאני אחרים. כובעים
 הפי- שנמצא לי נדמה השנה, הכובעים

 עצמים־בלתי־מזו- אותם לעבמ״ים, תרון
 ב־ מיליונים של דימיונם את שעוררו הים

רחבי־תבל.
ב הנראים מאלה כובע למשל, קחו,

 אני אל-על. אותו להעיף ונסו תמונות
 שיראה זריז, שכן שאיזה לכם מבטיחה

לאחת לטלפן ימהר במעופו, הכובע את

האופנתיים כובעי־הקש

 שחלף עב״ם על ולדווח העיתונים ממערכות
לראשו. מעל הרגע בזה

 השנה מכובעי־האופנה שחלק מעניין
 לכה של ציפוי ועליו מקש הם, גם עשויים,

משמ אלה כובעים פסטל. או שחור בצבע
 תצו־ בכל ובלתי־נפרד חשוב אביזר שים

 ואם בפאריס. לשמה ראוייה גת־אופנה
 קספר, או דה־לרנטה, אוסקר כמו שמות

 אטקינסון, ביל או האמריקני, אלסטון או
 כמתכנני עלייך נאמנים מקפאדן, מרי או

דוג לכל חובשים הם הרי אופנה־מעולה,
 מן אחד שלהם, בתצוגות־האופנה מנית,

לפניך. המוצגים הכובעים


