
אפור
בעיניים

 בוודאי האפור הצבע את שהמציא זה
 צבע אחד בהיר שביום לעצמו תאר• לא
לשלי דווקא ולאו פופולרי, יהיה עוד זה

 זה צבע של חדירות מספר שהיו נכון לה.
 לא זה אבל אלגנטי אותו כינו לאופנה.

נעלם. ושוב באופנה היה קצת עזר.

קייצי לבוש על מיספרים כשני גדול סוודר
הקרים הסתיו דלילות מוכנה

 האופנה מתכנני כנראה החליטו עתה
 הצבע את להפוך השעה שוב שהגיעה

ה הנכבדות, גבירותי אז לאופנתי. הזה
 זה בעיניים. אפור הרבה לכן יהיה חורף

וחול מכנסיים של בוקר בלבוש יתחיל
 ושמלות- אוברולים לחליפות, עד צות,
 הוא אסור, סתם לא הוא הזה האפור ערב.

 קשת יש אבל תאמינו, לא אפור־שובב.
 אפור פנינה, אפור :אפור צבעי של רחבה
 אפור מאובק, אפור עשן, אפור כסף,
 הפיל) (כצבע פילי אפור כחול, אפור ענני,

 סוגים מיני בכל בא האפור עכברי. ואפור
 ג׳רסי, אנגורה פלאנל, כסאטן, בד של

 פו- קטיפה, בוקלה, סריגת עור, גברדין,
 טאפטה, משי, פי־וי־סי, קורדרוי, פלין,
הרשימה. ארוכה ועוד

ה המראה את יאפיין האפור הגוון
ב העיניים בעלות הנשים אריסטוקרטי.

 מושלמות ממש תהיינה אפור כחול צבע
הקרובה. בעונה האופנה את שיכבוש בגוון

קר חם
קר חם

 חמים הימים למסיבת־גן. מוזמנת את
 מה קרירים, זאת, לעומת הערבים, אבל

 הלבוש מרכיבי על מוותרים לא ללבוש?
מכ כמו בקייץ, אותך ששימשו השונים,

 צרה. חצאית ואפילו לבן אוברול או נסיים,
 שגדול הארוך, הסוודר את שילפי אבל

 ששייך סודר או מיספרים, בשני עליך
 יבקשו כשכולם ערב, ובשעת שלך, לגבר

 דומה משהו או סוודר איזה המארחת מן
 שיהיה חשבנו לא ״פשוט כי חם, שעושה

 מושלמת תהיי את אצלכם״, קריר כך כל
כש הקייצי, בלבוש מקורית וגם ואלגנטית

 תוכלי אם המבורך. הסוודר מונח מעליו
 בחרוזים או בצעיף צווארך את להקיף
 תהיי הבגד, בצבע המשתלב בצבע גדולים

וחמים. נעים בילוי מותק. מותק

אפורה חלקים צ חליפת
רך מפלנל הבד

נרו וצווארון קצר ז׳קט
עכבר אפור

האפור בציכעי שונים כדים
הלילה עד מהבוקר
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