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 הרגיז שמישהו פעם, לא שמעת בוודאי

 הכוונה פס״. עליו ״שימי העצה את אותך,
 ורד האביב לקראת השנה ממנו. להתעלם

 יהיו הפעם פסים. הרבה לשים תוכלי קייץ
 הופעתך את יהפכו והם לבושך, על הפסים
ה השתלטו. השנה בשטח. מאד בולטת

 בצורות מופיעים והם האופנה. על פסים
שונים. ובצבעים שונות

 המיכ־ ,השמלות גבי על יודפסו הפסים
והחצאיות. הז׳קטים נסיים,

 יותר. רחבה אותה והופכים גיזרתך את
 מאומה, ישנו לא הפסים רחבה גיזרתך אם

 יח־ רק הפסים — מושלמת גזרתך ואם
לך. מיאו

הקונפטי מראה
 לאחרונה הציגה רובינשטיין הלנה חברת

הנק ,1980 לאביב־קיץ החדש המראה את
 נועז שילוב זהו הקונפטי״. ״המראה רא
 כמו ממש קרנבל, באווירת גוונים של

 בעת שמשליכים הצבעוניים פתיתי־הנייר
 כחול, :הם השולטים הצבעים הקרנבל.

 והכחול הטורקיז ואדום. ורוד סגול, ירוק,
 האחרונות, בשנים נעלמו לעיניים כאיפור

 לאופנה. מרץ במישנה חוזרים הם אבל
 הלבוש באופנת משתלב הקונפטי מראה
להת אשד. לכל ומאפשר הקרובה, לעונה

 — הפה ומלתחתה. לאישיותה בהתאם בטא
 עגולה צורתו בדייקנות, מתוחם ורוד,

 הציפורניים פינק. פנטסי חדש בשפתון
פינק. פנטסי תואם בצבע משוחות

 הצבעים את לך מציעים היום לשעות
ה לאיפור הבהירים והגוונים הפסטליים

עיניים.

,5;̂; ובסיס ם גייר׳
ושימלת־פסים גלייס קווים של הדפס

ב לאחרונה שהציגו האביב בקולקציית
 קרטמל כאדריאן צמרת, אופנאי לונדון

 הפסים נתנו אולדפילד, וברוק בייטס ג׳ון
משנים שפסים לך 'יספרו ושלא הטון. את
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 היאופנאי והקייץ. האביב בדי על ופיינייס
 עם נזשי מבד חליפת־מיכנסיים מציג
ולבן. כחול בצבעי ישרים בקווים

ה הצבעים את מציעים הערב לשעות
וטורקיז. חזק סגול כחול, כמו חזקים

ב הוא בכללו שהמראה לזכור חשבו
וחגיגי. עליז קרנבל אווירת

 לחולצות האופייניים החדישים האופנה מקווי אחד הוא וקצר \ך1 |1ך \1||) \1
^1\ ' | 11י קצר שרוול פסים, חולצת מציגה ,מנהטן ׳.80 לקייץ הגבר •
מכופתר. ״ביבי״ וצווארון ומכופתר, חיצוני ושסע ביטנה בטל פנימי כיס

1'1ן1 ל1 י1 "' ' וטורקיז אדום והוד, סגול, ירוק, כחול, של *1111 *1 ;\
■ ! *יי /ן /• ! החדש במראה רובינשטיין הלנה חברת מציגה ■11 י
 לאיפור הקרובה. לעונה הלבוש באופנת יפה משתלבים האיפור גוני זה. לקיץ שלה
בהיר. וטורקיז בהיר כחול הצבעים את החברה מציעה לעיניים היום

לגבר הקיץ
 של הבולטים ההיכר סימני יהיו מה

? 1980 לקיץ הגברים חולצות
 החדשה הקולקציה פי על לשפוט אם

 :העיקריים הקווים יהיו אלה מנהטן של
 במקום בדרך־כלל, קטנים הצווארונים

קלא ובכותנות קודמות בשנים ס״מ 6—7
 5 בגודל השנה הצווארונים יהיו סיות
(״ביי מעוגלים הצווארונים קצוות ס״מ.
 חיוני אלמנט יהיו הכיסים חדים. או בי״)

 פנימיים כיסים הם אלה הקיץ. בחולצות
 וכפתור בכיס ביטנה חיצוני, שסע בעלי

מתופרים. כיסים או
להת על-מנת יותר, רחבה היא הגיזרה

 המיכנסיים, לגיזרת החולצות את אים
 מופיעות עדיין הפתוחים. הפנסים בעלי

 מסתמנת אך פנסים, בעלות צרות חולצות
הרחבות. החולצות חדירת של ברורה נטיה
 ה״נקיות״ הדוגמות תודפסנה הבדים על

גדולות. ומישבצות פסים — והחדות
 אפור- ירוק, לגווניהם, סגולים :הצבעים

וחרדל. בורדו כסף,
תע הם השנה האופנתיים הבדים סוגי
 הוא הלהיטים ואחד ודקרון, כותנה רובות

הרך. האוקספורד בד
 בין נעים מ־ע־מ) (כול לצרכן המחירים

 מנהטן חולצות את ל״י. 850ל־ ל״י 650
אתא. בחנויות להשיג אפשר

צנטנר• חניתה


