
מישבצות
סקוטיות

המשח אחד הארוכים, בלילות־החורף,
 המיש־ נא״. ״שבץ הוא הפופולריים קים
 שלתוכן מישבצות, עם מלוח מורכב חק

ה אותיות מהמשתתפים אחד כל משבץ

ת אי צ ם ח ת הקפלי צו כ ש מי ב
אלביני וולטר :האופנאי

 ה־ במישחקים רק לא אך מילים. ■צרות
 באופנת־ גם אלא פופולריות ;ישבצות

 מאום־ השנה נלהבים האירופים לבוש.
המישבצות. ת

בגיד המישבצות מופיעות פעם מדי
 הסקוטיות, המישבצות אבל שונות, ות

 של הלאומית לתילבושת האופיניות ותן
 ההש־ את השנה הנותנות הן סקוטים,

 שלא באירופה, האופנה למתכנני אה
 הקלאסית, הסקוטית החצאית על דבר
 או- בצד, הנרכסת סיכת־הביטחון עלת

אופ חנות בכל כמעט לראות אפשר ה
יוקרתית. .

ת צו שב מי ת ה טיו קו ס ת ה תיו ר סו מ ת ה עלו ת על מו רו צי ה י פנ ת או ם של שונו ם מעצבי מיי או ל בינ
, חדש מעיל על נא שבץ

 האופנה ממתכנני כמה עשו באירופה,
 המישבצות עיקרון על שונות וריאציות

שו בגזרות מיכנסיים על מופיעות והן
 ה־ וצרות. רחבות חצאיות מעילים, נות,

כמו: בדים מיגוון על מופיעות מישבצות

 הצבעים וטאפט. קטיפה כותנה, צמר,
 בד־ הם הסקוטי הבד של האוריגינליים

 אפשר אבל ואדום. ירוק כחול, רר־כלל
 שונים בגוונים מישבצות בדי גם למצוא

תכלת, כמו פסטל בצבעי או חום, של

ה ק טי ח של אכזו ר מיז ק ה חו ר טי־ ה שו קי ש ב רא
מניפה בצורת וסיכה טווס נוצת

 להשיג תצליחו לא אם אז ולבן. ורוד
 את לנסות אפשר שבץ־נא למישחק לוח

באירופה. השנה שקניתם החדש המעיל

 סיניים צעצועים
הראש על

עו ומתמיד מאז היה הרחוק המיזרח
 אמריקנים, מדינאים ומיסתורי. סגור לם

 לביקור הזמנה לקבל השתדלו למשל,
 זאת לציין שכח לא שקיבל ומי בסין.
פוליטיק רק לא ואירוע. הזדמנות בכל
 גם סין, עם קשרים ליצור מנסים אים

 לעבר סקרנות של מבט שולחת האופנה
הגדול. הנעלם
 את ליצור הצליחו אופנה מתכנני כמה
 חזרו הם בסין. ושהו המתאים הקשר
 של ערב ורשמים. סיפורים חוויות מלאי

מבו חברתי מאורע הפך בביתם שקופיות
 לא מורגשת הסינית ההשפעה אבל קש•
 הם ביצירותיהם. גם אלא בסיפורים, רק

 הנעוצות שונות סיכות מהראש. התחילו
הסי הנערה את המזכיר משהו בשיער.

 הננעצות וגדולות ארוכות סיכות נית•
 בצורת גדולות סיכות רעותה, ליד אחת

 או המצח, מעל בחזית, הננעצות מניפה
 ירושלים״, טוב ״ילד כמו קטנות, כיפות

אנט המזכירה ארוכה נוצה כשבמרכזן
קשר. מכשןד של נה

רו אתן ואם באופנה. סין זה. זהו אז
עי גם ולקבל המראה את להשלים צות
אורז. הרבה איכלו — מלוכסנות ניים

צנטנד נוניתה




