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קייץ בסימן

 אלפי, שמציע והקיץ האביב קולקציית
 בסימן עומדת זו, בשנה בגדים, יצרני
חוז כך והשימושי. הנוח הגמיש, הבגד

 לכל כבגד המיכנסיים הקיץ אלינו רים
הנו הטריקו בגדי אליהם ומתלווים שעה
 המיכנסיים, אירוע. לכל כבגד הם אף חים,

 עשיר במיגוון מוצעים בכיפה, השולטים
 רבות הגזרות וצבעים. בדים דוגמות, של

 לגזרות ועד הקלאסית מהגיזרה ושונות,
 המיכנסיים בין בולטים ביותר. הנועזות
 מקומם את וכבשו שחזרו הג׳ינס מיכנסי

 עשויים החדשה בגירסתם זמן, לכל כבגד
 כהה, כחול וצבעם רך בד הג׳ינס מיכנסי

 במותן גבוהה צרה, הגיזרה דהוי. לא
 מוצע הגיזרה לדקות גוף. לכל ומחמיאה

האח הצעקה שהוא מותן קפלי עם דגם
 הג׳ינם מיכנטי לצד הג׳ינס. באופנת רונה

 שונים בצבעים מיכנסיים למצוא אפשר
נוסף חידוש דקיקים. או עבים כותנה מבדי
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 הס הצבעים כותנה, מבד קצרים מכנסיים
 וחולצה במותן קפלונים עם וטורקיז ורוד,

מפוספסת. חזיה מתחתיה זהה. מבד עליונה

טרי מיכנסי — הגטקס הם העונה באוסף
 ״טי״ חולצות מצטרפות שאליהם צרים קו

 חליפות יוצר השילוב תואמים. בצבעים
 הצבעים (ג׳וגינג). הריצה חליפות בסיגנון

 ורוד־ :הפסטל צבעי הם באוסף השולטים
 אליהם ומצטרפים וירקרק, טורקיז סגול.

 כחום, יותר קלאסיים צבעים של שורה גם
פטרול. וכחול בד

 בין ינועו זה בקיץ המיכנסיים מחירי
 ל״י 1100ל־ ועד קצר למיכנס ל״י 495

 1300מ־ אוברולים ביותר. היקר למיכנס
 מ־ וחולצות טוניקות ל״י, 1850 עד ל״י
 ל״י 1100 ועד ״טי״ לחולצת ל״י 450

אלגנטית. לטוניקה

הברכיים עם מה
 מיכ- המיכנסיים. עם שמח יהיה השנה

הבול האופנאים מתכוונת. אני נסי־נשים
שו מרעיונות ברעיונות משתוללים טים
 מטריקו העשויים רחבים מיכנסיים נים.

הם התחתון. בחלקם צרים ונעשים הולכים
 הג׳ינס במכנסי רביםתפרים

 המכנסיים אלפי, של
גבוהה. חותן בגזרת ותפורים כחול בצבע

 לא שאת מה את מבליטים ואינם נוחים
 איתם, להתעמל אפשר להבליט. מעוניינת

 היו הם החוף. לאורך לפסוע או לרוץ,
 פופולריים יהיו והם השנה פופולריים

 בכל המרכזי הרעיון הבאה. בשנה גם
 עשויים שממנו שהבד הוא המיכנסיים סוגי

 כוו/נה משי, בדי כמו רך יהיה המיכנסיים
טריקו. או רכה

כ־ימ אותו הוא מיכנסיים של אחר סוג
 ישר בקו ההולך במותן, מכוח רחב, נס

כאילו לקרסול. מעל הרבה ומסתיים
___ המיכנסיים. מתוך גבהנו

באופ הם גם הקלסיים ברמודה מיכנסי
 בגדים עם אותם שלובשים מוזר השנה. נה

 או סוודרים כמו קלסיים שהם עליונים
_•המעבר בעונת ז׳קטים _ _ 

ומסתיי רחבים"רחבים ״פוף״ מיכנסי
 ואם לתזוזה נוחים הם בברך. בכיווץ מים
בחצאית. ממש נראים הם יושבת את

 מבוטל, לא מיבחר לך שיש רואה את
במיכנסיים. להשתולל ממש יכולה ואת

יצי פרי המכנסיים, לאןרךפסים
 פרי האופנה מתכנן של רתו

 הקרסול, מעל עד מגיעות המכנסיים אליס.
מכותנה. הוא הבד ישר, בקו וגזורות

סאן־לורן
ת מציג א

מיכנסי
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