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 נוצות הרפס
שלכת ועל*

 שהנה לרגע שחשב מישהו, היה אם
 חורף גנרל לאחרונה הודיע החורף, נגמר
 לסגת. חושב ואינו וקיים חי עדייו שהוא

 לארח צריך אצלנו, גר עדייו הוא ואם
מתאים. בלבוש אותו

 דו־חלקית, מערכת מציעה ניבה אופנת
 צווארון עם וטוניקה מחצאית המורכבת

מער בנלון, שימלת בקפלים, מעוטר סירה
עניבה. צווארון עם ומקטורן אוברול כות

מור דו־חלקית, היא גם נוספת, מערכת
 זה כשמעל בנלון, מבד משימלה כבת

מו אלה מערכות על שקוף. מוואל בלוזון
 עלי־שלכת, נוצות, דמויי הדפסים פיעים
גיאומטריים. וקווים פרחים

 בובות רואים כאן, המופיעים בצילומים
 אל הדוגמנית. בצד חלונות־ראווה של

זה. בתחום גם לחסוך מנסים שלא תגידו

סריגים
 הנשים, לכן, מציעים לנה־דקו סריגי

 מראה הגברים, ולכם, מהודר קלאסי מראה
 מיבחר כוללת הנשים אופנת ספורטיבי.

 חולצות־סריג אפודות, סוודרים, של רב
 חולצות הכוללות דו־חלקיות, ומערכות

ולו עזים בצבעים ועליונות צמודות סריג
 לנשים סולידיים, סתיו צבעי בצד הטים,
 עשויים הסריגים מרבית מתון. מזג בעלות

 אנגורה טלאים, צמר טבעיים, מחומרים
 השנה ביותר אופנתיים שהם וקאשמיר,

 המראה הסינתטיים. החומרים את ודוחקים
ומרו רחבות כתפיים בעל הוא המהודר

(תפ ופנסים קטנות כריות בעזרת בעות,
המוג הסיגנון את המדגישים קטנים, רים)

הקו צבעי לגוף. הדוקה כשהחולצה בה
 החל — הסגול גווני כל את מכילים לקציה
בבור מעורב בסגול עבור מזעזע, מסגול

הצווארו- בלבן. משולב בלילה וכלה דו

ח׳קט אוברול
בגווני ההדפסים לערב.

ניבה, חברת מצינה הפוך, בהדפס עניבה צווארון עם
שקוף, ווואל מבן־לון משולבות מערכות ובנוסף

ובובות. קיטי הדוגמנית עם צולמו הדגמים ובורדו. אפור שזזור,

 הכתפיים לגבר. לנה־דקו חברת מציגהועור סריגה שילוב
כהה. חום בצבע מזמש בטלאים מודגשות

מעורבים. ירוק וגווני האפור הבד, החום, גווני כל הם החורף בקולקציית השולטים הצבעים

כהה. סגול בצבע אנגורה מסריג עשויה

 גולף הבייבי, צווארוני הם האופנתיים נים
 מצטיינת הגברים אופנת חד. ווי מעוגל

 רוכסן צדדיים, כיסים ספורטיבי, במראה
 סיני צווארון לרוחב, פסים הסוודר, לאורך

החי המקובל. הגברי הצווארון וסיגנון
ה הם הגברים בקולקציית האופנתי דוש

 הצבעים וסריג. בעור המשולבים סוודרים
 האפור הבד, החום, גווני כל הם השולטים

מעורבבים. ירוק וגווני

ספורטיבי
 להב אופנת החורף. בסימן עדיין אנחנו

 על המבוססת מגוונת, קולקציה מציעה
 ישרה, צללית בעל מעודן, ספורטיבי מראה
 היום. שעות כל במשך ולבישה נוחה

 וילדים גברים לנשים, מיועדת הקולקציה
הכוללים חורפיים מבדים מורכבת והיא

 ג׳ינס קורדרוי, פלנלים, קבוצות: ארבע
 באופנת הבולטים הסימנים הטוויד. ובדי

קט צווארונים ישרות, כתפיים הם הנשים
 רכי- א־סימטריים, כפתורים ומעוגלים, נים
 כפולות. ורכיסות הבגד ובצד בגב סות

 מתחת עד ישרה גיזרה בעלות החצאיות
בעלות וחלקן במותן מכווצות חלקן לברך,
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למטה. צרות המכנסיים להב. חברת של

 הצבעים שונות. בוואריאציות רבים קפלים
 פסטל צבעי הם זו בקולקציה השולטים

 צהוב, בד, גווני הם הבולטים שקטים.
 באום- הבולט אפור. וכחול (חלודה) כתום

 העשויות הפלאנל חולצות — הגברים נת
 בעלות וקטנות, בינוניות גדולות, משבצות

מ עשויים המכנסיים, קטנים. צווארונים
 באיזור היטב מונחים אלסטי, קורדרוי

מטה. כלפי וצרים המותניים
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