
לגוף צמוד
 ימים כמה למרות כאן, עדייו החורף

ה בין ככה, להם, המסתננים קייץ של
 ואם בארון תלויים החורף בגדי עננים.

 לגוון או מלתחתך את להעשיר ברצונך
 לאחרונה הציגה ניתן חברת הנה אותה,

 רך מראה על המבוססת מגוונת קולקציה
 מותניים מודגשות, כתפיים בעל ונשי,

 תנועה המאפשרת מידבית ונוחות הדוקות
 עוצבו האופנתיים הלבוש פרטי חופשית.

חור מבדים עשויים והם שפיר, מירי בידי
 אוהבת את אם גבוהה. איכות בעלי פיים

 חן ימצאו בוודאי הספורטיבי, המראה את
קור מבד העשויים הסקי מכנסי בעינייך

המכ לתנועה. ונוח גמיש סטרץ/ דרוי
 מהדקים לנעל, מתחת הנרכסות נסיים׳
 האלה המכנסיים אל לגוף. המכנס את היטב

 העשויים ספורטיביים ג׳קטים נלווים
 מראה את המזכיר חומר זהו קווילט.
 זאת לקבל אפשר החורפית. הפוך שמיכת

 אחרים מבדים או קורדרוי, או ג׳ינס מבד
 הפנימי צידם מים. דוחה תהליך שעברו

בדוגמת פלנל.דק עשויים אלו ז׳קטים של
חב מציגה הגילים לכלותחתונים רגימות

 כותונת רוטקס. רת
טריקו גופיית לבנים, כוכבים עם בהיר, בכחול אוורירית לילה

 פיג׳מת ריקמה, עם לנשים תחתונים לא־סימטריים, שרוולים עם
 גימור עם לבנה טריקו גופיית ולילדות, לנערות ספורטיבית טריקו

לילדים. פרחוניים ותחתונים דובדבנים הדפס שעליה באדום,

לנעל. מתחומ נרכס קורדרויצמוד אוברול
 מבד ספורטיבי דקט משמאל

בד. מאותו החולצה משובץ. פלנל מבד הז׳קט של הפנימי הצד ג׳ינס.
מתפרקת מערכת

שונות. בהתאמות ומיקטורן, חולצות כוללות אלה מערכות שונים.

 חולצה מותאמת ולהם משבצות, או פסים
מקור עשויים האוברולים פלנל. מאותו

 לגוף צמודים סטר׳ך, ומקורדוי רגיל דרוי
ונוחה. גמישה תנועה מאפשרים אך

מער גם ראיתי כיתן של זו בקולקציה
 לבוש מערכות הן אלה מתפרקות. כות

שי על-ידי ולפירוק להרכבה הניתנות
 כוללות: אלה מערכות שונים. לובים

שו בהתאמות ומיקטורן חולצות חצאיות,
ומשבצות. פסים של צבע במשחקי נות

 הם: זו בקולקציה השולטים הצבעים
אפור. וירוק כחול־אפור בורדו, סגול,

הסקוטי המוראה
 אל מדברת בגיר ליידי של האופנה אם
 את האוהבות אותן נמנית-עם ואת ליבך

 לי הרשי זה, מיפעל של השונים הדגמים
השנה. לך המצפה המראה על לך לספר

 ישרה גיזרה ובעלות צמודות חצאיות
ה המראה גם בולט עמוקים. שסעים עם

בשי מרעננות סקוטיות חצאיות סקוטי.
 ושחור־ אדום־לבן בצבעי ״פליסה״ לוב
 בגיזרה הם בגיר ליידי של המכנסיים לבן.

 עם צמודים המקטורנים וישרה, צמודה
 יותר רפויה ארוכה, והצללית צרים, דשים

 בין רחבה בקשת נעים הדגמים וחופשית.
 המראה לבין הספורטיבי־אלגנטי המראה
בצב קטיפה פריטי שפע המהודר. החגיגי

 שחור בורדו, עמוק, כחול של עזים עים
 ומק- בלייזרים ובצידם כהה, וחום חגיגי

ומעו נקי מצמר וחצאיות מכנסיים טורנים,
משוב ובדוגמות סגול בהיר, באפור רב

 מנוגדים בגוונים וגדולות, קטנות צות,
לבן. וכחול לבן שחור. של

 של דגמים מיבחר בגיר מציע לגברים
וחלי בלייזרים חלקים, שני בנות חליפות

נקי צמר מאריגי חלקים שלושה בנות פות

 חלקות משובצות, :דוגמות בשלל ומעורב
 אפור, הם בגיר צבעי פסים. ודוגמאות

 ושחור. בז׳ עמוק, כחול חום, אפור־כסף,
 בגיר של לגבר המרשימים הדגמים אחד

דר נוכחות בעל שחור קטיפה בלייזר —
 המהודר. החגיגי המראה להשלמת מטית

 ומוארך, צמוד הוא לגבר האופנתי הקו
ומכ מרובעות כתפיים צרים, מקטורן דשי

ישרה. גיזרה בעלי צמודים נסיים

 לא ה.1פ1א
בערב רק

 הערב או היום בשעות שרק אומר מי
אופ או חגיגית בצורה להתלבש צורך יש

 גם ואופנתית יפה תראי שלא למה נתית?
 לגופך? ממש הצמודה הלבוש במערכת

 טריקו תחתוני לך מציעה רוטקס חברת
אופנ נוחה בגיזרה רקומה אפליקציה עם

 שגם מדוע טוב, נראית את ואם תית.
 טריקו חולצת כמוך? ייראו לא ילדיך
אפליקציה עם פרוטה תחתוני פסים, בעלת

 של האחרון המראה הוא
בדוג החצאית בגיר. ליידי

 לבן שחור בצבע נקי, מצמר פליסה מת
לה. וגם לו גם תואם, קטיפה בלייזר עם

 טריקו גופיית או מאקרילן. פסים וגרבי
 דובדבנים והדפס באדום גימור עם לבנה
 החמימים הקייץ לילות וכשיגיעו עליה.
ב אוורירית כותונודלילה ללבוש תוכלי
ב וגימור לבנים, כוכבים עם בהיר כחול
אמיתית. מלכת־לילה כהה. כחול

ה— ת טנו חני צנ


