
גיאומטריה
בבגדי־ים

 בגדי- בשטח גם והפתעות חידושים יש
 את ? לחדש אפשר כבר מד■ תשאלו הים.

 כבר המותניים את חשפו, כבר הירכיים
 החלק על ׳החושבים יצרנים יש גילו,

 הרחב לקהל המשאירים כאלה ויש העליון
ה כאלה יש העליון. החלק על לחשוב
 היא טפחיים וגילוי טפח שכיסוי1. סבורים
הז ובאותה ליבנו, את שתכבוש האופנה
 כאלה ולעומתם, השוק. את גם דמנות

 הוא מאומה מגלה ואינו ששלם הסבורים
 הרחצה בחופי שמתרחש מה לכל התשובה

השחייה. ובבריכות
בעי החושבת האיטלקית פירוצ׳י חברת

מוצריה תיכנון בעת הצעיר הדור על קר

^5־ ד סימטרי לא
 פירוצ׳י חברת דקיס. שרוכים שני על־ידי
גאומטרייס. בתדפסיס מעוטר בגד־יס מציגה

 לאותן תשובה בידה שיש סבורה השונים
 זהו בבריכה. או הים ליד להתהדר הרוצות
 מוגבהות, ירכיים גיזרת בעל שלם בגד־ים

 ורצועה סימטרי אינו העליון כשחלקו
 הצוואר. את ומקיפה האחד בצידו נקשרת

ו גיאומטריות בצורות מעוטר בגד־הים
 במידות אותה חנן שהטבע מי לכל מחמיא

הדרושות.

וני ח פיר

 הקו בולט להב של האחרונה בקולקציה
 שמלות לקיץ. האווריריות השמלות של

 שהבד מבלי בחופשיות לנוע אפשר שבהן
הזה החום אוי, נאנחת: ואת לגוף נדבק
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לכביסה. וקל נוח אוורירי, טריקו, מבד היא השימלה

 שנת של הקייץ שימלות את המאפיין האופנתי הקו הוא
 חמותי עד המכופתרת פרחונית שימלה מציגה להב ׳,80

נוח. .ולהרגיש בחופשיות לנוע אפשר שבהן שמלות מטה. כלפי ומתרחבת נוחה ניים,

 לגוף. לי נדבקים הבגדים כל אותי. הורג
 את התואמים בהדפסים מופיעות השמלות

 רקע על כולם וכר. עלים פרחים, הקיץ.
אנחות. בלי בבקשה, אז לקיץ. כיאה בהיר

מהתחתתים
לעליונים

 כמיפעל תמיד ידוע היה לודזיה מיפעל
 ואתם וגרביים. גופיות תחתונים, המייצר
 חלקי השנים כל לייצר זה, איך יודעים
 נמאס אחד שיום עד תחתוניים, לבוש
 לייצר לנסות שלא מדוע השאלה ועולה

 והעניין מנסים, ז אחרים לבוש חלקי גם
 !שווקי את וגם המקומי השוק את תופס
 חולצות גוסף: ייצור קו נוסף כך חו״ל.

 וגם גותנות-לילה פיג׳מות, אופנתיות,
שמלות.

 איילה הגב׳ לודזיה, של הבית צזעצבת
 ואן לעיצוב האקדמיה בוגרת שהיא רז,

 לעצב השכילה שבהולנד, בקונסטן בילדנד
 מוצרים של מערכת לודזיה של בטריקו

 שחשקה את למצוא אחד כל יכול שבה
 שר־ חולצות קצר, שרוול חולצות נפשו.
 גופיה, סגנון שרוול, ללא אופנתי, וולון

 והכל אופנתיים כיווצים ריקמה, קישוטי
 טורקיז ה״נכון״, הוורוד צבעים: במיגוון

 דד ייצור קו חוורוד. כתום סגול, ירדן-
 עם בגיזרה ׳שעוצבו ׳שמלות כולל ׳שמלות

 שמלה הבד, מאותו חגורה או במותן כיווץ
 צווארון- שמלת דיאגונלים, בפסים מודפסת

 כותנות וכן גופיה בסגנון ושמלה סיני
פסאליים. ובצבעים רכה בגיזרה לילה

 חולצות־ספורט לודזיה מייצרת לגברים
 במיש־ בפסים, מודפסות וח׳ולצות־טריקו

שונים. תפירה ובקיישוטי בצות
 בחולצות להתהדר יכולים הילדים גם

 מודפסים, דגמים בשלל טריקו ובגופיות
 גופיות בפסים, סרוגים משובצים בדים
לילה. ומתנות פיג׳מות קלילות, קיץ

 כך, נפש. לכל ישווה המחירים רמת
 280 בין החולצות מחירי נעים למשל,

 ל״י. 600ל־ 900 בין שמלות ל״י, 220ל-
מ־ע־מ. כוללים המחירים כל
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