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מקולף בצל
 שהיה ״מה אדם? מכל החכם אמר איך

 שנוגע במה אפילו צדק, והוא שיהיה.״ הוא
לבוש על לכם סיפרתי אחת לא לאופנה.

 לאופנה. שב ועכשיו בעבר אופנתי שהיה
 הנשים אותן הן הזה מהעסק שמרוויח מי

 שונים, מחפצים להיפרד להם היה שקשה
תמ שלהן הבגדים ובארון לבוש, מחלקי

 לעת שמורות הישנות החליפות את צאו
תבוא. שלא צרה

 בעבר, מקובלת שהיתר, מערכת־לבוש
 החורף, האופנה חנויות את כבשה ושוב
בעב הליכה חליפת או סווס הווקינג היא

 מיכנסיים מעל שלשת־רבעי מעיל רית.
 ברבע רק להבחין שאפשר חצאית, או

 חליפת למעיל. מתחת המבצבץ ממנה
 מיכנסיים חליפת היא האורגינלית ההליכה

 זה כשמעל לאורך, פסים בדוגמת מבד
 התחתון בחלקו הגזור שלושת־רבעי דקט

הפוך. 7 בצורת
 האופנה עתה מבוססת הזה העיקרון על

 לחצאית, מעל הקצר המעיל את המדגישה
 סבתא בגיזרת בדרך־כלל שהן הנעליים

 לבד, העשוי הקטן הכובע שרוכים, עם
ול הארוך לז׳קט מתחת הגברית החולצה

הול המראה, את להשלים מנת על עתים,
 מאד טוב גם זה הליכה. מקל עם גם כים

זו חליפה בלתי-רצויים. מטרידים לגירוש

ה־ נזראה ספורטיבי בסיגנון משמאל) (בתמונה אחתהלינה חליפות
ה; אופנאי ממיל מימין): (בתמונה השניה בריזי

סבתא. בדוגמת הנעלים ויולה. לה קלאודין מתיכנונו חצאית, מעל שלושה־רבעיס
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 ולהתעסק הידיים את להרים בריאותי,
 אבל קל, לא זה ראשך. של האחורי בחלק

שלך. הגופני לכושר תורם בהחלט

טובה יולדה
 הבא המראה השיער. עם גמרנו לא עוד

 איך הטובה. הילדה של הקוקו מראה הוא
 את אוספות היינו קוקו? עושות היינו

ה־ אבל מובלט. כשהמצח לאחור השיער .

 הצמות יבתחילת עליזיםפרחים
ה הס ובסופן הקלועות

הקייץ.' אביזרי של הראשונים ניצנים

ה ,,!  ה־ סיגנון הוא השימלה מעל ך !
 הוא המעיל זה. לחורף מעיל #ן*■■

 מגיע אורכו אוהל; בגיזרת עבה, מבד
מבצבצת. השימלה כשיתרת הברך, מעל עד

 שאפשר הבצל את במקצת מזכירה אומנם
 מה אבל שכבה אחר שכבה אותו לקלוף

באופנה. שתהיי העיקר חשוב? זה

מהלך אגרטל
 אפשר מה הראש. על מבט נעיף בואו

ש התיסרוקות עיצוב בעניין לעשות עוד
 לדמיון גבול שאין נראה ? נעשה לא עדיין

 איך למשל, שערותייך. את המעצב האנושי
 לעומת קיצוני שינוי אין הקיץ? תראי

סיד ובכל־זאת שעברה השנה של המראה
 משובח, זה הרי המרבה וכל צמות, של רה

 גרה לך בשכנות ואם היטב. הצמודות
 לך לסייע תוכל היא מאתיופיה נערה

 הוא■ החידוש צמות. מערכת אותה בעי,_\ב
 ובסיומה הצמה בתחילת שנועצים בכך
 שיער נותר ואם ציפורן. או ורד דמוי פרח
 ״שיגיון״ ממנו עושים לצמות נכנס שלא

 תספרי ואל מעוגל. קוקו שנקרא מה או
מהלך. אגרטל לראות נעים שלא לי

יהלומים
צ את מקשטים

שו בגדלים מלאכותיים
 שונות ובצורות נים

הבננה. תיסרוקת די

לבננה ברק
 בוודאי את התיסרוקות. בענייו עוד
 כשאוספים הבננה. תיסרוקת את מכירה

 פנימה אותו ומעגלים לאחור השיער את
 לתפוס איד לדעת צריך בננה. בצורת

 מיוחדות, סבתא סיכות עם השיער את
 הצלחת אם אבל יישמר. שהעיצוב כך

 כהלכה, מעוצבת והבננה זאת לעשות
 המראה מגיע הנה הטכס. תם לא עדייו

 סיכות נועצים הבננה לאורך האופנתי.
תרגיל גם זה שונות. בצורות מבריקות

ה של המראה הואסוס זנב
ה ;הטובה ילדה

ה של חציו על נופלת שיער קווצת פעם
המראה. לכל חינניות ומוסיפה מצח

 את אוספים לא מזה. שונה החדש מראה
 של שובל מותירים לאחור. השיער כל

 ומוסיף המצח של חציו על הנופל שיער
 אם תתפלאי אל הכללי. למראה מיסתורין

אופנ וגם נאה שובבה, שאת לך יאמרו
תית.

—ונננונר חניתה


