
הקלאסי הסירה נעל
הנעל בפתח וי צורת

בעקבים

לאופנה החורף החוזרים הסטרץ׳ מיכנסי מעל שונות טוניקות
הצרפתיים האופנה מתכנני של יצירתם פרי

 את אומרת את בשבוע פעמים כמה
ה לנעול מה לי שאין ״באמת :המישפט

 ״מה כנגדך: צועק בוודאי ובעלך חורף.״
 רוצה לא אני שעברה?״ מהשנה בנעל רע

 תרשי אבל המישפחתי, בוויכוח להתערב
ה האופנתית. הנעל איזוהי לך לספר לי

 השטח. פני מעל נעלמו הגבוהות מגפיים
 חייב הוא מגף, לנעול מתעקשת את אם

 סגורה. גבוהה נעל כמו משהו קצר, להיות
 בצורה מעוצבים והנעליים המגפיים מרבית
 הצורה הנעל. בפתח ״וי״ כשצורת סגורה,
מופי הנעל, בפתח ״וי״ האות של הזאת,

 הנעליים האופנתיות. הנעליים במרבית עה
 על בוואריאציה ברובן עשויות האלגנטיות

 הנעל של הסיומת הקלאסית. הסירה נעל
 בצבע דק, פס בעזרת כלל בדרך נעשית

ו מאד נוחה העקב וצורת כסף, או זהב
 בכל מופיע העקב גלידה. של גביע מזכירה
 לגבוה. ועד ביותר הנמוך מן — הגדלים

ה הנעליים שמרבית לשמוע תופתעי אולי
מזמש. עשויות השנה בחורף אופנתיות

הגוף כל על

המיכנסיים מחזיקי
הרגל לכף מתחת

גלידה גביעי

מזוו הנ
ה עבור רק ולא אופנתי, הפך הספר,
 הזה. בלבוש להתהדר נוכל החורף ילדים•
 מתוח סטרץ׳, מבד העשוי הסטרץ/ מכנם

משי המתיחה את לקרסול. ועד מהחגורה
 מתחת הנלבשת קטנה, רצועה בעזרת גים

ה אם הנעל. לעקב מתחת או הרגל לכף
 בגד וצרה, ארוכה רגל לך העניק טבע

 שיש מה את ויבטא לגופך יחמיא הסטרך
 גרמים כמה לך העניק הטבע אם אבל לך.

 על לוותר לך אסור בפולאקם, מייותרים
 שיסתירו ארוכה, בחולצה או ארוך, סוודר

הזר. מעין המיותר את

רץ סם

 הטלוויזיה. על ששרופה שכנה לי יש
ה ותוכניות הלימודית הטלוויזיה תוכניות
המכ אל אותה מרתקות הכללית טלוויזיה

 לי, סיפרה לאחרונה מאגי. בכוח הזה שיר
 האיש התוכניות. מן מאוכזבת קצת שהיא

 מופיע, לא כבר בפה והסוכריה הקרחת עם
 השניים עם עליה, אהובה הכי והתוכנית
 לא כן גם וסטדץ/ האץ׳ האלה, הנחמדים
 זה, על לכתוב יכולה אני אולי מוקרנת.
 יותר שיהיה למסך, הטובים את שיחזירו

מת לא אני האץ׳ על אז ומותח. מעניין
 יש סטרץ׳ על זאת, לעומת לכתוב, כוונת

להגיד. מה לי
 קבוע לבוש פריט שהיה הסטרץ׳, בגד
בבית- הילדים מרבית של הבגדים בארון

כקרסוד המסתיים מגף
הארוכים המגפיים סוף

 את לבשנו שבקיץ בוודאי, זוכרות אתן
ש מה את כל לעין שהדגיש הגוף בגד

 הדגשת של הזאת, הכוונה להדגיש. רצינו
 והפעם החורף. בעונת גם נמשכת הגוף,

 שנקרא הזה, החומר הסטרץ׳. בעזרת
 ויש אוברולים, גם ממנו עושים סטרץ׳,

חצאיות. גם ממנו ועושים שמעיזים כאלה

ססף פס כסיום זמש מעור אלגנטית נעד
גלידה של לגביע ודומה נוח העקב

טנו חניתה <*־׳____________________צנ


