
נשפכים מיכנסיים
 הטון את הנותן מי לוויכוח כשנכנסים

 מי בדרך־כלל, שואלים כך במישפחה,
 שאלה ? המיכנסיים את אצלכם לובש

 מי כל זה. בקייץ במקום תהיה לא זו
 לדאוג חייבת אופנתית להיות שתרצה

 ועל־מנת במלתחה. מיכנסיים זוגות לכמה
 לשמור חייבת אינך במיכנסייך להתהדר

 את המאפיין הקו דווקא. דקה גיזרה על
 המיכנס כלומד, החופש. הוא המיכנסיים

או ממשי עשוי הוא לגוף. צמוד אינו

׳ אולר־ בווס האופנאי מציג ך
ש רחבים מכנסיים פילד 111 /

 תפורים המכנסיים לגוף. צמודים אינם
רב. חולצות למיגוון מתאים דקיק. משי מבד

 המיכנס על וכשמסתכלים רך, סריג מבד
 המיכנסיים אגב, נוזלי. משהו מזכיר זה

 להרכיב ואפשר הערב לשעות גם טובים
ה משי מבד ז׳קט עשירה. מלתחה מהם

מ חולצות או למיכנסיים בצבעיו תואם
 מיכנסיים עם ססגוניים בצבעים משי

 מיד הופעה שרוצה מי בהתאם. ״נוזליים״
 בצירוף המיכנסיים את ללבוש יכולה חדת
 או כך מבריק. סאטן או מבדוקט ז׳קט

המיכנסיים על לוותר אי-אפשר אחרת
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שלו. ה״קלסיות״ הדוגמות אחת את אוברזון מציג לצוואר, נקשר

 לובש מי הניצחי והוויכוח הקייץ בעונת
עוקצו. את יאבד המיכנסיים את
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 האופנה מתכנני לנו הציעו לא כבר מה

 להיות ניסה אחד כל בגדי־הים? בשטח
 ומי ומקורי. מפתיע מחברו. יותר נועז

 הרובצים הזאבים היו מכך במיוחד שנהנה
 משחרות ועיניהם הרחצה בחופי קבע דרך

 העולם של דרכו כך לעשות, מה לטרף.
ש וגילתה התפוח מן טעמה שחווה מאז

 שיהיה תאנה, עלה לפחות לשים כדאי
מעניין. יותר

קו את הציג אוברזון גדעון האופנאי
 שם למצוא אפשר שלו. בגדי־הים לקציית

 מהן כמה שונות, בגזרות הביקיני את
ה את המאפיין אבל במיוחד. נועזות

ה לבגד־הים הנטייה היא הפעם קולקציה
 לבגד־גוף להופכו כשניתן דווקא, שלם

 אז קייצית. לבוש ממערכת כחלק הנלבש
 לעצור יותר, לו כדאי מה להחליט עליך

 או הרחצה בחופי הזאבים נשימת את
 שיכול בגדי־ים וללבוש חסכונית להיות
שלך. הקייץ במלתחת להשתלב בקלות

 1כשה מושלמת גיזרה ׳,בעלות קסנסן, ביקיני על
 1המוג הירכיים איחר על הוא הבגד־ים בגיזרת

וג ירוק רכים, בצבעי־פסטל או קווים, או נקודות, של בהדפסים הם השנה בגדי־היס
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