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מקטר!!
מבריק

נו בלבושן שהמתהדרות יודעת אני
 כש־ מחוייטות, חליפות עם להופיע הגות

 והחולצה החצאית, לצבע תואם המקטורן
האל המראה את המשלים בצבע היא גם

 לפעמים לך בא לא בינינו, אבל גנטי.
ב ולהופיע הזה, הרשמי הקו את לשבור
 לא-כל-כך- זאת עם ויחד מתאים, לבוש

או לארוחת־ערב שהוזמנת נניח רשמי?
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הטי היפאני ט הדק במתכונת נושוייה רה
 של שילוב כאן מציג לורן מאן איב פוסי.

 לו־ חוטי בה ששזורים שימלת־צמרז
מבהיק. דקט מעליה כאשר רקס,

 ואת חנוכה, למסיבת או בדיסקוטק לבילוי
ה הקו את לשבור המתאים הרוח במצב
 מתאים. ללבוש מירשם לך הרי — מקובל

 מבד מבריק, להיות שיכול חריג, מקטורן
מב מסאטן או לורקס, מבד או ברוקאט,

 תלוי שנשאר סיני מקטורן כל או ריק,
 רק אותו ללבוש שתיכננת וייתכן בארון

 שימלה מעל בחנוכה, הנה אבל בפורים.
 ללבוש התשובה להיות יכול הוא מתאימה,
 לך יראה שזה יתכן המכופתר. המסורתי

 שנקרא מה זהו זאת לעומת אבל זרוק,
 מנסה שאני בי תחשדי אל זרוק־אלגנטי.

 מקורי רעיון זה אין לבוש. נוהגי לשנות
 קליין אן כמו מתכנני-האופנה, מיטב שלי.

 או מפארים, מונטנה קלאוד או מניו־יורק
 ועוד מפאריס, הוא גם לורן, סאן איב

 הזה ברעיון דבקים וגדולים, טובים רבים,
האלגנטי. הזרוק של

4 1 מביא, הפאריסי האופנאי 11 [ {171
קפ לחצאית כתוספת 111.111111

מוגבהות. כתפיים עם דקט מבהיקה, לים

 האופנאי לנו מביא
■  מקטורן סייארס דון |1 •יי י !'

סאטן. מיכנסי מעל הנלבש בדוגמה, מבהיק
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קייצית. לחולצה תחליף הקומבינזון שימש האחרונה בשנה ועדין. רך מסאטן

 בקולקציית מציגרוו! סאן
 חליפה שלו החזרף

מבריק. מבד שהז׳קט חלקים, שלושה בת

־ סכסית
ישן בסייגנון

תצ אולי הישנים, בגדייך בין חפשי
 פעם שהיה הקומבינזון את למצוא ליחי

 רך, סאטן מבד קומבינזון, אותו באופנה.
ל- שוב חוזר גופנו, מעל מזמן שנעלם
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 האופנתיים והחזיה נים

את מזכירה ועוחתונים גיזרת האלה.
הסבתא. ימי של התחתונים גיזרת

 ה־ את ללבוש שנהגו כאלה היו אופנה.
 - תחליף משמש העליון כשחלקו קומבינזון
 בהחזרתו מדובר הפעם אבל לחולצה,
ה גם לשימלה. מתחת — הישן למקומו

נר הבד. מאותו עשויים והחזיר! תחתונים
 האופנה. זאת לעשות, מה מוזר? לך אה

 השחקנים מכנסי כמו נראים התחתונים
 אי תהיינה שלא אבל הכדורסל, במישחק
 והיא שלך, הסבתא את תשאלי הבנות.
הס היא תחתונים איזה עם לך תספר

 הסוד. את לה גלי כאלה. בדיוק תובבה.
באופנה. שוב את סבתא, לה: אימרי
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