
כפתור לפתוח
הלב את ולהציג

באופ חשוב מרכיב על קצת נדבר בואי
 למיניהן. והחצאיות החולצות — ימינו נה
 אלגנטיות יש שונות. בצורות חולצות יש

 חגורה שבעזרת נוזלי, רך, מבד וארוכות
 ויש המיוחד, המראה את יוצרות אופנתית
 כמו הנראות קשה, מעומלן, מבד חולצות
 ז׳ק- כמו רוצה, את אם או, קצרים חלוקים

 שום ללא ישרה בדרך־כלל, הגיזרה טים.
 הצווארון מודגשות. והכתפיים תפרים,

 הסיני בסגנון או ¥ בסימון להיות יכול
״מאו״.

בצ בדרך־כלל, הן, הארוכות החולצות
 בגיזרה מיכנסיים מעל ונלבשות לבן בע

 מאד. אישי הוא הכפתורים עניין צרה.
 ולפתוח רחב לב בעלת להיות יכולה את

נוסף. כפתור

להסתכל? לאן
 את רואים שכבר איתך מסכימה אני

 אין בגדי-ים על היום ולדבר הקייץ. קצה
 צדו זאת בכל אבל חידוש. משום בזה
בגדי — אחרונים מוהיקנים שני עיני את
העל חלקו משהו. בהם יש זאת שבכל ים
 למיט- יותר דומה השחור הביקיני של יון

 ואם בקצותיה, הנקשרת אלכסונית פחת
מה חשבון עושות שלא מהנועזות את

כבגד־ים צעצועים מישחקי
במשולש אוחזים שרוכים

 שמש של ביום יכולה את החבר׳ה, יגידו
 ולהפוך העליון החלק את להסיר לוהטת

מיטפחת־ראש. אותו
 חווה את במקצת מזכיר השני הביקיני

 אפשר כאן גם עלדדהתאנה. בעלת אימנו
 של עינו שאם מפלסטיק, צעצועים לצרף

 — להסתכל לאן בדיוק יודעת לא מישהו
 הפלסטיק צעצועי לעזרה. הצעצוע בא

 ויכולים שונים בצבעים לביקיני נצמדים
 שפת־ על לשיחה נושא להוות בהחלט

הים.

־ חרוזים
לצוואר מהפח

 נשמע זה בבזאר. נמכר מוזר אביזר
בדיוק. לא מוכר. מחזמר מתוך לקוח כאילו

טפח ,המגלה מעטפה חולצת־
רוח מצב־ לכל

כבגד־ים פלאפטיק קישוטי
הקשורה המיטפחת בסיגנון

1
 צצים תמיד היום. שקורה מה פשוט זה

האביז באופנה. לגיוון חדשים רעיונות
 הם לגוף או לבגד הניצמדים השונים רים

 אם למשל, הנה, האחרונה. הצעקה היום
שה חרוזים ישנה מגירה באיזו לו יש

 צרי- היית ושאת בהם לשחק נהגו ילדים
 הנה הבית, פינות מכל אותם לאסוף כה

שמ העובדה מן נחת לך תהיה עכשיו
לפח. החרוזים כל את השלכת לא עולם

וראי שבתמונה הדוגמנית על הביטי

וכראש כדש הטווס נוצות
אירוע לכל

הצכעים ככל חרוזי־פנינים
הצוואר סביב רק לא

 חרוזים של משרשרת לעשות אפשר מה
 כלפי יורדים הצוואר, את המקיפים כאלה
ה בקצה הננעץ בעלה ומסתיימים מטה

מחשוף.
 החדשני למראה התורם נוסף אביזר

וה ״פוף״ עושה את נוצות־הפוף. עשוי
קט טווס נוצות גם מייד. מגיבות נוצות

 אפשר הזה. במראה יפה משתלבות נות
לש לדמיון ולתת שונים בצבעים להשיגן

 הכיס לדש לראש, — הסוף עד איתן רת
בדמיונכן. שתעלה פינה ולכל

צנטנר וזניתה סד


