
גבריאל המלאך
 צרפתי. משב־רוח עוד להביא רוצה אני
 מבתי- שקיבלתי אופנתיות, הצעות כמה

 את אוהבת את אם הפאריסאיים. האופנה
למ תוכלי הספורטיבי, השובבי, הסיגנון

 חליפת לפידום טד של בבתי*אופנה צוא
ב עבה כשחגורה' מבריק, משי מבד טוניק
 המותניים. את מקיפה הבוהק הזהב צבע

 כעין הוא העליון בחלקה החולצה סיגנון
 טיפ- להיות רוצה את ואם קצרה, שיכמייה

מוז נעל על לוותר אסור הסוף, עד טופ
הסירה. בסיגנון עקב נטולת הבת

ש ג׳יי בית־האופנה מ א  את לי פוצץ ל
ה המראה של דרמתית הופעה עם הראש

לצאת לך מאפשר מלפנים השסע ספרדי.

לפידוס טד בית־האופנה
הפראק סיגנון

 כמה ועוד קושי, ללא פסדובלה בריקוד
דברים.

 אותך מפתה פאטו ג׳אן של בית־האופנה
 שעליו שקוף, בד הרבה מיסתורי. בלבוש

 וכשאת בהירים, בצבעים הדפסי־פרחים
בקלי מתעופף הבד נושבת, והרוח הולכת

 גבריאלה, המלאכית כמו נראית ואת לות
גבריאל. המלאך של אחותו

 מעט, לא אותי הפתיע שאנל בית־האופנה
 השחורה, הקטנה השימלה את כשהציג

 שחורה, שימלה אותה אירוע. לכל הטובה
 אחת להחזיק אחת לכל מייעצת שהייתי

 חגיגי. אירוע לכל טובה היא בארון, כזאת
 יודעת אני -י- נכון לא אותי תביני אל

 לא יבריח השימלה של הגבוה שמחירה
 שימלה לקנות בהחלט אפשר אבל אחת,

 אגב, שאנל. משל לאו־דווקא הזה, בסיגנון
 ולצווארון לשרוולים תחרה של תוספת
 הזה, הבגד של חייו את להאריך יכולה

הבעל. של חייו את גם הזדמנות בואותה
 בביקור שלנו הצרפתי הסיור את נסיים

מכ חליפת זוהי לפידוס. טד אצל נוסף
 כשמעל צרות, מכנסיים גברי, בסיגנון נסיים

 את במיקצת המזכיר מאד, ארוך ז׳קט זה
ומת מבריק כמובן, הבד, הפראק. חליפת

נוצצת. להופעה אים

לארוש ג׳יי בית־האופנה לפידוס טד בית־האופנה
ת מיגוון ת צרפתיים סיגנונו המעבר לעונ

פאטו ז׳אן בית־האופנה

ד״ש
גאדיבו מגרסה

ב הטמפרטורות בעיצומו, שהקייץ נכון
 ואין למעלה, למעלה הזמן כל אמיתי, טריפ

 העם. אל לרדת כוונה להן שיש סימן כל
רעיו את הציגו כבר האופנה מתכנני אבל

 מה יודעת לא אני המעבר. לעונת נותיהם
יכו אני אבל הקודמת, בעונה עליך עבר

 בעונה לך מצפה מה לך לספר בהחלט לה
הקרובה.

מנוקדות גרביים
ופסים .לבבות

 — התחתון החלק על מבט נעיף הפעם
 בגרביים מכוסות תהיינה אלה הרגליים.
 של דוגמאות מבחר כשעליהן שקופות,

 להיות יכולה הגרב קטנים. פסים או לבבות
 להדגשת ספק, ללא תורם, וזה כהה, בגוון

 ציפור הגרב. על המודפסות הדוגמאות
 שבתצו־ לי, צייצה מפארים שחזרה קטנה

 גדבו לאחרונה, שם שנערכו גות־האופנה
 אם אז הללו. הגרביים את הדוגמניות כל
שלך, האופנתי במראה השלמות בעד את

שאנל האופנה בית־
הקטנה השחורה השימלה

 מגרטה וד״ש הגרביים. על תוותרי אל
גארבו.
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