
סביו■□ במחירם
 החצאית פעס״היתה הזמנים. השתנו איך

 היכר סימן החאקי מיכנסי או הכחולה
 קד על מדברים כיום אבל אתא. לאופנת
 מיבחר אלא קולקציה, סתם ולא לקציה,

 אביב/קיץ לעונת לנשים דגמים 125 של
 שמלות 90כ־ כאן למצוא !אפשר .1980

 אחד כל המיוצרים וחולצות חצאיות 35ד
קטנות. ■ובסדרות צבעים בשניים־שלושה

אתא מיפעלי מתוצרת הבדים מרבית

1^ ך״ן״||  עדין כותנה מסויג אלגנטי ז!|
1#! #1י  פסים סריגת פפקו, של -

 המותן ונוח, מאוד רחב המינוס בורקים,
 גומי סרט עשויה רחבה, בחגורה מודגשת
מארחות. כבגד לשימוש יפה הבגד אלסטי,

 וכותנה. דקרון תערובת או כותנה עשויים
ב קשת — עדינים והצבעים ההדפסים

גלי צבעי רקע על ואניות עננים שמיים,
המחשו וסגול. צהוב ירקרק, ורוד, דה:
 העשרים, כבשנות לב, בצורת עשויים פים
משו צורת יוצר כשהמחשוף מוצלבים או

דקי כתפיות או חשופה אחת כתף לש,
קות.

 בשלושה להבחין אפשר הקיץ 'לקראת
 ב־ שחזר־לבן מישחקי אופייניים: קווים

 אסימט- קטעים במישחקי או מישבצות
 אחת כתף פסים, — אסימטרי מראה ריים.

ה באלכסון. ומיפתחים כפתורים חשופה,
 כיש־ רחבות !בשמלות — הרומנטי מראה

בתוספת או תחרה דמוי מוטיב בחזית
7 0 ............................

רבן שחוו
בלבד, הברך את

וחגו משולש מחשוף עס קייץ בשימלת
 המכסה קצרה, אימרה מותן, רת

אתא. חברת של 1980 בקולקציית־קייץ
ואדום ירוק

בשחור קצר מיכנס

 צהוב, ואפילו
 קייצית שימלה

מכותנה לבן אדום

 על נוגד בצבע סרט
 סרבל לילדים, מכותנה
עור. דמויית מבריקה

ו הטעמים את בחובם הנושאים דגמים
 בועות פירות, סירות, :הקיץ של הריחות

 המקשטים עליזים בצבעים ולבבות סבון
הילדים. וחולצות הילדים בגדי את

 הופיעו לאחרונה שהוצגה*"" בקולקציה
 שנתיים מגיל ולילדות לילדים דגמים 80
חול חצאיות, שמלות, שתים-עשרה: עד

קצר. מיכנס בעלי וסרבלים שורטס צות,
 750ל־ ל״י 420 בין חצאיות המחירים:

 ל״י 500 בין 6—2 לגילאי שמלות ל״י.
 ל״י 700 בין 12—8 לגילאי ל״י. 750ל־
ל״י. 900־ל

מריצה
מאוחת עד

 את כמובן כולל פפקו של הקיץ אוסף
 הלא — פפקו של תו־הזיהוי שהוא הסריג

 ואת — (וולור) הסרוגה הקטיפה היא
 ב- הוא אף שפותח העדין הכותנה סריג
כות מ־ס/״סל המורכב שעברה, בשנה פפקו

 סריג היוצר שילוב פולינוזיק, 50ס/סו־ נה
ב מתכבס וגולש, רך מראה בעל קייצי
קל. גיהוץ רק ודורש קלות

 עזים הקיץ, לגווני כיאה — הצבעים
 ורוד, אדום, צהוב, — וקלילים בהירים,
 לעיתים משולבים והם ועוד. כחול טורקיז,
שונות. מעניינות גיאומטריות בצורות
 בהדרגה הצועדת קולקציה מציעה פפקו

 הגוף של כללי לכיסוי ועד מחשיפת־הכל
ה יוונית טוגה בגיורת מחולצת־טי החל

 אחת, מרצועות־כתף בחן שמוטה נופלת
 מסריג שמלת־קוקטייל של מהודר שילוב

 דגמי שני תואמת, עליונה וחולצה קל
 הסרות־כתפיים, ״שמלות־שמש״ סרבלים׳
 המאפשרים קצרים ז׳קטים ■נלווים שאליהן
(עם). ובערב (בלי) ביום הבגד את ללבוש

 המראה או (הג׳וגינג) הריצה לחובבות
 קטיפה חליפות פפקו הועידה הספורטיבי
 או קצרים מתאגרף טמיכנסי המורכבות
 בשני !תואמת חולצה עם קצרים מיכנסוניס

 חלוקי ומארחת, בגד־חוף — ■ועוד גוונים.
הדו בגיזרה ומלטפים רכים סרוגה קטיפה

 ארוכות, שמלות-אוהל ;רפויה או קה
 שממנו החדש, העדין מסריג־כותנה עשויות
 ואלגנטיים ספורטיביים דגמים עשויים
 קפלים חצאיות חצאיות־מעטפת, כאחד,

 קשורות, חולצות מיפתח. עם וחצאיות
קצרות. חצאיות עליונות, חולצות

 ל״י 1600 בין נעים השמלות מחירי
ל״י. 2,000ל־

- צנטנו ׳חניתה

 ״הילדה מראה להענקת לבן בייבי צווארון
 עולה המכפלת — חשוב ופרט הטובה״.

קי יעזור, לא ס״מ. 4ב־ ומתקצרת הקיץ
 אורכה שעברה בשנה כאן. גם צוצים

״מ.0 70 — והשנה ״מ0 74 היה

 1730 עד ל״י 1340מ־ שמלות :המחירים
 ל״י. 980 עד ל״י 700מ־ חצאיות ל״י.

ל״י. 1150 עד ל״י 995מ־ מיכנסיים
ו הצעיר הדור על גם חושבים באתא
של רחבה קשת יצרו האופנה מתכנני

 לריצה פפקו. של מקטיפה סרוגיםסנווטינ״ם מימסונים
 בגיזרת מיכנסיים מימין לטניס, או

וי. מחשוף בעלת חולצה משמאל צבעים, שני של גיאומטרי בשילוב וחולצה מתאגרף
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