
סריגה
הזמן ברוח

 בנשיותו. הסריג ייחוד היה ומתמיד מאז
 אי־ צבאי, סגנון הנתיב כשצו־האופנה

 רוח את כראוי בסריגים לבטא היה אפשר
 אך מירידה. הסריגים סבלו ולכן הזמן
 שוב שולטים וחיטוב רוך כאשר עתה,

 הסריגים, ליצרני חגיגה זו הרי בכיפה,
הסרוג. לבגד לשוב המובהק והזמן
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 כתפיות שמלת מעל נלבש הבולרו וורוד.
 כפולה חגורה גלי, מבד בצידה, מכופתרת

המראה. את משלימה אמאיל בצבע

 לקיץ דורינא של הבגדים קולקיית
 ביותר. החדישים מד,סריגים מורכבת 1980

 הצבעים את לראות אפשר זו בקולקציה
 ביותר. האופנתיים הניואנסים על החדשים
ה מישחק הוא מהשני אחד בגד המייחד

למ אחת. מערכת בחלקי והצבעים צורות
 על שחור משולש, בצורת עליון חלק : של

 שווים גופיית־פסים מעל הנלבש לבן רקע
 יפה העזה ובלבן. בשחור הם אף ברוחבם

 שנות לבגדי הנכון המראה את המקנה זו
.80ה־

 ציקלמן הם: באוסף השולטים הצבעים
 צהוב, אדום, טורקיז-ירקרק, רקפת) (ורוד
 ומבריקים. עזים הצבעים — שחור לבן,

וססגוני. עליז המראה

המת הספורט בבגדי בהתאם, מתלבשתהמתאגונת
 וחולצת קצרצרים מכנסי־שורטס אימים.

לבגד. כקישוט משמשת אימרת־פם במותן. מכווץ טריקו מבד ספורט
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בגד־ים. בגיזרת תפור הוא כפתורים. או רוכסן על־ידי
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לספורט. רק לא אחרות, למטרות הבוקר בשעות גם לנצלו אפשר אך שונות, ספורטיביות

מר מיוחד. מעמד זה בקיץ יש לשחור
 אך הצבעים, כל עם אותו לשלב בים

 מקום תופס זה שילוב לבן. עם בעיקר
 גם והוא דורינא של בקולקציה חשוב

 של בחלונות״הראווה כיום הבולט השילוב
ששי מובן ולונדון. ציריך מילנו, פאריס,

 צבעוניים: באביזרים מתקשט זה לוב
 נוצות או בציקלמן, סחור״ ,,סחור חגורת
 - אישיים אביזרים באלה וכיוצא בסגול

המראה. להשלמת מאוד צבעוניים
מה השנה מושפעות הסריג דוגמות

 אותם המאפיין ומירו; מונדריאן ציירים
 הצורות הם אלו בסריגים לביטוי והבא

 המשולבות האסימטריות, הגיאומטריות
 קלים הם השנה הסריגים מלהיבה. בצורה
 אפשר כשמעליהם אווריריים, ממש מאוד,
 זהו :פרווה״ ״סריג קיצי, מקטורן ללבוש

 עם קיצי עליון לבגד המיוחד הקליקה סריג
צעיר. מראה

בו פריטים יש דורינא של בקולקציה
שו בוואריאציות להרכבה הניתנים דדים
ה את קונה לכל מקנה זו עובדה נות.

עצמאית. מעצבת להיות יכולת

בריצה
ספורוטיבית

לאופנה
 האופנה מפת על הופיעה חדשה חברה

 אריסטו־ השם את נושאת החברה שלנו.
 בגדי בייצור בעיקר, מתמחה, היא שמט.

 לאחרונה צורות. במיגוון מטריקו ספורט
 זו. חברה של החדשה הקולקציה הוצגה

 ארוכים אוברולים על מבוססת הקולקציה
קט שמלות וטריקו, מגבת מבד וקצרים

 למצוא גם אפשר מטריקו. הן אף נות׳
 מבד הטרינג, בסגנון ומיכנסיים סרבלים
כפ נטול והבגד במותן נתון גומי כותנה,

ב לעסוק חייבת אינך אגב, ורוכסן. תור
 הספורט בגדי את ללבוש מנת על ספורט
 תיראי ואת אופנתיים בהחלט הם הללו.

 תחלפי לא אם גם אלה בבגדים ספורטיבית
 תפסעי אלא רואיך, פני על פראית בריצה
להח חייבת ואינך זקוף ובגו מורם בראש

 בשעה כדורסל שחקנית כמו בכדור זיק
 האופייניים המיכנסיים את לובשת שאת

 יכולה את בקיצור, הכדורסל. לשחקני
ב לעסוק מבלי גם ספורטיבית להיראות

 כהלכה. שלא אותי תביני שלא ספורט•
תבורכי. — בספורט גם עוסקת את אם
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