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נוחים בבגדים
 שעד. לכל בגדים של ומגוון עשיר אוסף
 האוסף .1980 לקיץ ספורטלייף מציעה
 שצירופם ושונים רבים מפריטים מורכב

 חולצות, :מגוונות מערכות־לבוש יוצר
 עם להפליא המשתלבות וגופיות טוניקות
 חולצות האורכים, בכל ומיכנסיים חצאיות
 מעל קלילים כז׳קטים הנלבשות עליונות
 ומבחר חשופים, וסרבלים שמש שמלות
הטובות״. ל״שעות לבוש ומערכות שמלות

 צוות בפני שעמדה העיקרית המגמה
 שוקי והמעצב ספורטלייף, של האופנה

 ״בלל אופנה היוצר אוסף לעצב היתד. לוי,
 גיל בכל אשד., שכל היא, הכוונה נשית״.

ההולם בגד באוסף תמצא מידה. ובכל

 לצד נמצא, כך אישיותה. ואת גיזרתה את
 של שסע והצרות, הצמודות החצאיות

ב נרכסות בחלקן — פעמוניות חצאיות
 המיטיבות — מלפנים כפתורים שורת

 לברט חלקי מושלמת. שאינה גיזרה להצניע
 בשיטת למערכות המצטרפים שונים,
 אחד בגד לנצל מאפשרת והרכב״, ״התאם

שילובים. בכמה

 בסגנון מאופיינים החדשים הקיץ דגמי
 לבל ללבוש המתאים וספורטיבי עליז

 של סידרה באוסף בולטת היום. שעות
 שמלות, — שחור -שצבעם כותנה בגדי

 מחוייט, בקו — וסרבלים !זרלצות טוניקות,
 לבנים עיטור ובפסי ברוכסנים מעוטרים

 חצאיות שמלות, מבחר לצידם, באימרות.
 גופיות חולצות, האורכים; בכל ומיכנסיים

ב סירסאקר ומכותנת מכותנה וסרבלים
 טורקיז בוורוד, העזים העונה צבעי מבחר
וסגול.

 ב- מזכירות והחצאיות הבוקלה שמלות
 כוכבת של הסקסית הצללית את גיזרתן

 הבולטת, ונציגתן החמישים בשנות הבד
 מותן מדגישות השמלות מונרו. מרלין

שו פעמונית וחצאית הדוקה בחגורה צרה
עמוק. שסע ובעלת צרה או פעת

 בקו מעוצבת בגדים של אחרת סידרה
 מגבת, דמוי ׳לבן מאריג מובהק, ספורטיבי

 החולצות, ספורטלייף. המלה מוטבעת שבו
מעו זה, מבד העשויים והז׳קטים הגופיות

 יוצרים צבעוני, כותנה מבד באמרות טרים
 במיב־ משולבים כשהם מקסימות מערכות

 מיכנסיים קצרים, מיכנסיים ברמודה, נסי
 מבד מחמיאות בגזרות וחצאיות ארוכים
בחולצה. הגימור לצבע זהה בצבע כותנה
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ואוורירי. קל בוקלה, מבד טשוייס האלגנטי הלבוש פרטי הגלידה. כצבע וורוד סגלגל,

 כפתורים רכיסת עם זו, כותונת שמלת של המראה הואואווירי וח1
חתוכה, כתף גזרת פנימיים, וכיסים קטן צווארון קידמית,

קנבס. עשוי סרבל התחתונה בתמונה פרחוני. כותנה מבד עשויה ומכווצת, מודגשת המותן

 ספורטיבי לפוש על באוסף הדגש כי אם
״השמ של מקומן גם בו נפקד לא ונוח,
בול אלגנטיים. לבוש ופרטי הטובות״ לות
 ושמלות מיכנסיים מערכות אלה בין טות
 וקל רד אריג — ״בוקלה״ הקרוי מבד

 שמלות לצידן ודוהר. קטיפתי שמראהו
 בהדפס ומהודר עדין בטיסט מבד וחצאיות

 ושמלות לבן רקע על גדולים פרחים
הנוש משי דמויי מבדים ואלגנטיות רכות

הצר בריביירה מקומות של שמות אים
ו״ניס״. כ״טונקו״ פתית

 עשויים האוסף את המרכיבים האריגים
 ה־ כותנת ביניהן בולטת כותנה. ברובם

ו בליטות על-ידי שמאופיינת סירסאקר
 ושמייחדת המד פני על תמידיים קמטים
 כלל זקוקה היא שאין העבודה אותה

 עשויות השמלות של חלקן לגיהוץ.
 אינן הן וגם ודיולן כותנה של מתערובת

 שממנו ה״בוקלה״ אריגי גיהוץ. דורשות
 אף יותר האלגנטיים האוסף פרסי עשויים

בבית. ולכביסה לטיפול ניתן הוא
 ורוד הם באוסף השולטים הצבעים

ב וירוק. טורקיז לגווניו, הסגול לוהט,
 אבני-החן גווני שולטים הערב שמלות
 טורקיז, ירקן, אלמוג פנינה :היקרות

 האופנתיים הצבעים לצד ורובין. ספיר
 כשחור, ״קלאסיים״ צבעים גם למצוא ניתן
וטבק. פפריקה לבן,

 ספורטלייף של הבוקר שמלות מחיר
 השמלות ל״י, 1,800 — ל״י 1,600 הוא

 2,700 — ל״י 2,400 עולות יותר המהודרות
 ל״י, 1,900 — ל״י 1,700 אוברולים ל״י,

 2,600 — ל״י 2,400 דדחלק״ת מערכת
 חולצות ל״י, 1,100 — ל״י 900 חצאיות ל״י,
 1,200 — ל״י 1,000 מיכנסיים ל״י, 800
ל״י. 600 קצרים ומיכנסיים ל״י
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