
הסוודר
 כמו להראות צריו שבחורף שסבור מי

מר נכון,שבחורף בידו. טעות מהלך, שק
 אין אבל חמים, בבגדים .להתעטף בים
 צריך האשד, של שגופה אומרת זאת

 קוראים מעצבי־האופנה כמרובע. להראות
 סוודר. שימלת — לגופך המחמיאה לשימלה

 למשל, כמו, שונות, בצורות מופיעה היא
״ האות בצורת \ לל .אפשר כשמתחתיה ״

 השמלה דקה. או עבה חולצת־גולף, בוש
 כפתורים, עם סוודר כמו להראות יכולה

 עבה חגורה על־ידי מודגשות כשהמותגיים
עור. עשויה
 יהיה שהצמר העובדה הוא המנחה הקו
 מובן נינוחה. תהיה ושההרגשה לגוף נעים

 אותן רק להתהדר יכולות כזאת שבשמלה
בשמלות מושלם. גוף להן העניק שהטבע

דלי־ בסריגה ועדין רך ן1ך1\
מ האופנאי מראה לה, 11

'ארוך. סוודר בסיגנון גרטאווי מורי פריז

 הדגשה מקבל מיותר סנטימטר כל אלה,
 יכולה את נעים. הכי לא וזה מיוחדת,
 שטוח עקב בעלת נעל זה לבגד להתאים

אל להראות ברצונך אם — או ספורטיבי,
 סנטימטרים כמה ולהוסיף יותר גנטית
 וגרב גבוה עקב בעלת נעל — לגובה
השימלה. לצבע התואם

תמוחליקה
האופנתית

 לא עדיין אלה שורות כתיבת בשעת
 מם- של הטלה־מחדש על החלטה נפלה

 ש־ מי שכל יודעת אני מנסיוני נסיעות.
בגלל אותה יבטל לא לחו״ל נסיעה תיכנן

 מראה פשוטה בסריגה !ויהי'! *1^1^
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ה שמלת סיגנון זה. לחורף שלו הבגדים
כפתורים. עם הוא אטקינסון של סוודר

 את קצת לו יעלה זה לירות. מאות כמה
 לחיות שקשה ירטון הבן־אדם לחץ־הדם,

 מזוודותיו את יארוז אבל הזאת, בארץ
 אההבים החורף מטיילי בחו״ל. לטיול וייסע

 הסקי. בגלל בעיקר לשווייץ, המסע את
 המוכרים שם, מקומות שבכמה שמעתי

 השפה הסקי, אפשרויות בשלל והידועים
 בינינו, אבל עברית. דווקא היא המדוברת

 לעצמם להרשות יכולים כבר אנשים כמה
 ישיבו: הציניקנים בימינו? כזה תענוג
הרבה. כל־כך לא יאמרו: ואחרים הרבה,
 מ־ להנות בהחלט אפשר כך, או כך

 מיספר אומנם אצלנו. גם ספורט־החורף
 השלג על להחליק ניתן שבהם הימים
 עונות־הסקי את אפילו מזכיר אינו אצלנו

 רוצה שבאמת מי זאת בכל אבל בחו״ל,
הרי — השלג פני על מהחלקה להנות

 חיוור צהוב עם בהיר תכלת חיוורים, פסטליים בצבעיםלרוחב בסים
זו. סוודר שמלת שמאפיינים הצבעים אלה בהיר. וירוק

השמלה. שמסתיימת סריגה צורת מאותה הוא בשמלה הגולף צווארון הגוף. טל רך הצמר

 אינו שהחרמון נכון בפניו. מתנשא החרמון
ה כשכמות אבל במסלול-החלקה, עשיר
 לבצע שם גם אפשר רבה, ההר על שלג

 בחו״ל. כמו לרגע ולהרגיש תעלולי־החלקה
 הזה, היפה בספורט מתעניינת שאכן ׳למי

 בנושא. הקשורה שלמה אופנה גם יש
 מיכנסיים דרך וכפפות במישקפיים, החל

בנעליים. ואפילו בכובע וכלה רוח ומעיל

 לבחור תוכלי זה בעמוד המופיעה בתמונה
 אם גם אותך. שיהלמו האביזרים את לך

ה מישטח פני על להחליק יודעת אינך
 ונעימים יפים אלה פריטי־לבוש יהיו שלג,

 לאורך רגלי למסע לצאת רע מה לחורף.
 אלה, חמים בבגדים להתלבש חוף־הים,

ספור ולהראות בריאות של אוויר לנשום
ואופנתית? טיבית

 בפני אופנה קיימת לסקי, הלבוש מערכות הםוספןוטיב׳ חמים
 בכפפות במשקפיים, החל זה. בנושא הקשורה עצמה

עזים. בצבעים הם החורף הסקי בגדי בנעליים. ואפילו בכובעים רוח, במעילי במכנסיים,
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