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 ידוע. בזמר היום נפתח הפיזמון בפינת
 שלוש שלי לכובע בבקשה: מוכנותן

 לא ואס שלי. לכובע פינות שלוש פינות,
 הכובע זה היה לא פינות, שלוש לו היו

שלי.
 ? ישן שיר שזה יודעות אנחנו איך

הכוב־ במיגוון תסתכלי אם היום, כי או,

ה־ לאופנה. מהצבאגרב טבע
ומש ידוע סיגנון

שיותר. כמה מתגלגלות הכובע קצוות תנה,

אזפנה
לצעירים

 שם בעלת איטלקית חברה היא פירוצ׳י
אבי בייצור וגם הלבוש באופנת גם עולמי
חגו כמו באופנה, הקשורים שונים זרים
 המתכננים וכיו״ב. נעלים ארנקים, רות,
מיו שלהם שהאופנה טוענים פירוצ׳י של

 צעירים אומרים וכשהם לצעירים. עדת
 אף אבל .25—18 הגילים לקבוצת הכוונה

 אם מישפטית תביעה נגדך יגיש לא אחד
 חשקה ואם יותר, אפילו או ,30 בת את

פירוצ׳י. משל בגד ללבוש נפשך
 יודעי־דבר ? שלהם האופנה קו נקבע איך

ב־ נטמעים הזאת החברה שאנשי אומרים,

נובע
האופנתיים הכובעים אחד

 צלחת בגיזרת
 הוא מעופפת

לאחרונה. ביותר
מסוגנן טבע

וכיום הגברים את ששימש

 הוא מלבד
 כובע אותו

■ לנשים. עבר
טיס צות נו
לבוש למערכת כלל דרך

כקי משמשות
 ב־ ,לכובע שוט

הערב. לשעות

 השימושי החומר הוא אנגורה
״י ■נ  ספורטי־ חורף לכובעי ביותר *

וקל. רך חם, היומיומי, הכובע הוא ביים.

 מבריק מחומר סיני בסיגנוןכיפה
 או מבריק מקש או עשוי

מרטהאיפור־הסיני. עם משתלב לודקס. מחוטי

 וצבועים מוקשים קש מחוט
 :וכתוספת שחור, בצבע

הערב. לשעות כובע מאחורנית.
ה הוא הכובע עם ביחדושת

 האופנה של הקלסי מראה
קישוטים. וללא חלק עצמו הכובע הנוכחית.

 שלי לסבע
פימת שלוש
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העשרים. בגיל לצעירות אופנה באביזרים. משמשים הצבעוניות

 רק לו שיש כובע למצוא תצליחי לא עים,
 מזכירים היום של הכובעים פינות. שלוש

 בעבר אם זאת, ובכל מעופפות. צלחות
 הגה כובע, לחבוש מבוגרות נשים רק נהגו
 בכובע מפתיעות באופנה הצעירות גם כיום

מ מאנגורה, עשויים הכובעים המתאים.
 רשת להוסיף אפשר מלורקס. וגם מוהר

 קבוצת או הפנים, על הכובע מן היורדת
ה את לו בחרי ברוח. המתנופפת נוצות
ביותר. לד הנראית צורה

 לבד לכובע כתוספת באות
הכו בהשראת ספורטיבי.

העולם. בכל והחורף הטיתליים בעים

ול הלב לרחשי מאזינים הצעירים, חוגי
ל הקשור בכל שלהם, הכמוסים רצונות
 והללו, למעצבים. מדווחים ומיד אופנה,

לאול רעיונותיהם את מעבירים במהירות,
 מאד מהר למצוא אפשר כך הייצור. מות
 הצעירים על-ידי המבוקשת האופנה את

האח החורף בקולקציית האופנה. בחנויות
 ארוכים סוודרים פירוצ׳י הציג שלו רונה

 טרנינג חליפות ותיקים, חגורות ורחבים,
ש כמו — שונים ספורטיבים ומקטרונים

 :בשבילך הודעה לי ויש אוהבים. הצעירים
 ;לאיטליה כך לשם לנסוע צריכה אינך

בתל־אביב. גם חנות יש לפירוצי
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