
הולד גגד־מארחת
אחד בשנט אותו עושים איך

מפלה, ולא צודק מחלק, הוא וכאן ריקה, ) :
אחרי כמובן, וחלקו. איש ומתנתו, איש ,
 היטב, היטב נברו הפיסיים שהמארחים י1

 את הראשון בלילה עוד לעצמם והפרישו י,
 זכות ישנה הנסיבות, מכורח להם, המיטב. ;
הבחירה. י ,

 בחלקם נופלת כאשר עושים מה ובכן, >
 אחד, ואף גדולה, מלבנית ארנל יריעת ) :

תופ החלפות? לעשות רוצה לא אחד אף
 איך לזה תקראו מארחת, — בגד־חוף רים > 1

שאריות. שום בלי משגע, בגד שתירצו, ,
לבד. לקנות לכו מגיע, לא הינקל אם

שמנצלים כיוון הכסף, כל בעד בגד זה \

 הזה, הבגד קו שהוא הריצפה, מקו ס״מ
תופ הגזורות. החתיכות את זורקים ולא
 בתפי- אפליקציה, כמו למעלה, אותן רים

 אחת החזה. על ועדינה נסתרת רת־יד
 מאחור. — השני מהשרוול וזו מקדימה,

 כזו, יפאנית חגורה של אפקט מן מתקבל
בפרופור הבגד את חותך זה מיקרה ובכל
 העליון החלק יותר. ומעניינות יפות ציות

 קו בגובה תפור בא הזו האפליקציה של
 רע לא התמצאות סימן זה בית־השחי.

 הקווים לאורך רק תפור השרוול בשטח.
 שאינו במקום !לב לשים שבתרשים. העבים
לא תפור, לא הבד עבה, קו עם מצויץ

גיזרה של מדוייק תרשים
שלב שלב, לעבוד

 תפירה עדין, גימור יש אלא ביחד, מחובר
ביד.

 לא בד עודף נוצר לבית*השחי מתחת
תופ אז כזה. מפריע אבל קטן, הגיוני,

 שם ויוצרים אצבעות, בשני אותו סים
בתר שמצוייר כמו ס״מ, 5 באורך ״פנס״

באו ושניים מקדימה, ״פנסים״ שני שים.
מאחור. רק מקום, תו

 ההוראות, שלבי אחרי לעקוב נא כעת,
 לעת בתרשים הציצו מירשם־עוגה. כמו

אפ שום אין שלב. שלב ועבדו הצורך,
 והאמינו שלב, שלב עבדו לפקשש. שרות

 בסוף באמצע, כלום מבינים לא אם גם לי,
.40—38 מידה בגד, יוצא
 בד הריצפה'מדוייק על פורשים (א)

 140 ברוחב אלסטי, מעט ״גוף״ עם נוזל
 הקידמי. החצי ס״מ, 150 של ובאורך ס״מ,
 כדי מטר, שלושה שקונים אומרת, זאת

לקפל. מה שיהיה
הזרו קו מיקום הוא הקיפול מקום (ב)

 ס״מ, סרגל, עם לצדדים. הפרושות עות
 את מסמנים לסימון, אפרורי חייטים וגיר

 ס״מ, 70 אחרי יעני, העסק. של האמצע קו
שרוצים. צד מאיזה
 המכפלת בקו למטה, גם מסמנים (ג)

לחי יעזור זה אמצע. אותו את התחתונה
 ומהונדס משורטט בגד שזה כיוון שובים,

 בגיר, הנקודות את מחברים הריצפה. על
משהו. או גדול סרגל עם

ה האמצע מנקודת צוואר: פתח (ד)
 ומסמנים. שמאלה, ס״מ 9 מודדים עליונה

 ומסמנים. ימינה, הפעם ם״מ, 9 פעם עוד
 באמצע ס״מ, 18 של סימטרי סימול נעצר

בדיוק ס״מ, 10 פעם עוד מודדים הבגד.

למ עד הבגד את החוצה האמצע קו על
 צד מכל מעגל רבע בגיר ומציירים טה׳
 גוזרים שסימנו. הנקודות את שיפגוש כך
 שנוצר הזה עיגול החצי את קדימה רק

צוואר. פתח יש והופה,
 שעדיין העליונה, האמצע מנקודת (ה)

 צוואר, פתח שגזרנו למרות מחקנו, לא
 שמאל. מצד 20ו־ ימין, מצד ס״מ 20 מודדים

 האמצע נקודת לגבי כנ״ל עושים מסמנים.
 מצד 20ד ימין, מצד 20 הןכפלה. של

סנ סרט או ארוך סרגל בעזרת שמאל.
 20ה־ את דק, בקו בגיר, מחברים טימטר,

 ס״מ 20ה־ עם הימניים, העליונים, ס״מ
 זד, שני. בצד וכנ״ל התחתונים, הימניים

 השימלה, ״שפופרת״ של הסימון קו יהיה
 נרצה, בכמה יותר׳ מאוחר בקרה ויאפשר

הטר של ההתרחבות את להצר נרצה, אם
פז.

 של החיצונית־חיצונית בשפה כעת, (ו)
 ימין, בצד מטה, לכיוון מלמעלה העסק,

 אותו עושים ומסמנים. ס״מ, 22 מודדים
 סימול נקודת מחברים השני. בצד דבר

 על שמאלית. סימול נקודת עם ימנית,
 ומשמאל, מימין פוגש זה שקו הנקודות

ש הבגד, ״שפופרת״ סימול נקודות אלה
 זהו. איקסים. עושים קודם, בשלב סימנו

 בית־ נקודות את בדיוק יצרתם הרגע בזה
השחי.

התח המכפלת לקו למטה, יורדים (ז)
החיצו מהשוליים לספור ומתחילים תונה׳
 ומסמנים. ס״מ, 30 ככה: הימניים ניים

 ושוב ״מ,0 80 עוד מודדים זו, מנקודה
 מטר ברוחב הבד אם זו, מנקודה מסמנים.

 ? יצרנו מה ס״מ. 30 עוד נותרים ס״מ, 40ו־
המכפלת. קו על נקודות שתי מאוד! יפה

מזזי  משגע, מארחת - בגדחוו דז
 סוגד מיושם אחת. גזורה מידיעה

שמאליות לידיים ספיישל
 אפילו אני ואנין, אלגנטי יצור בתור

 כאלה, דברים שקיימים לדעת אמורה לא
יודעת. ואני לעשות, מה אבל

 דוד יש הגונה מישפחה לכל ככה. אז
 וכל מאמריקה, לביקור המגיע אחד, ינקל

 מהערצה מעולפים משתחווים הקרובים
 כמו מוציא, הוא ממנה מיזוודתו,- סביב

 ומיטפ- שצועקים בדים הקוסם, מפיסטו
 ועניבות מפלאסטיק חולצות זולות, חות

 ומפות- בגרוש קוסמטיקה טון זוהרות,
 ציב־ גדולות תמונות שתי מניילון, שולחן

 דאנטל־פאייטים- טוקסידו־פראק, עוניות,
אצולה. סמל עז״למטה,

קו שלו לוקש כל הינקל. חכם איש זה
אנד של בשוק־הכרמל להצטייד ידע נים.

הבד. פיסות כל את בפאזל, כמו קומפקטי
 או זול ארנל בד הדרושים: החומרים

 ברוחב ״גוף״, ובעל משהו, נוזלי יקר,
אור ובשני לצדדים, הפרושות הזרועות

 ״שני זה מה הריצפה. עד מהצוואר כים
 לריצפה, מהצוואר האורך זה ? אורכים״

 בשביל ופעם הקדימה, בשביל אחת פעם
 כבר זה פשוט? זה איך רואים המאחור.

הקאריירה. את לאוברזון לגנוב בדרך
 פתח מחשוף. ללא התרשים, לפי גוזרים

 יותר רחב טיפה בתצלום, כמו הצוואר
 לא משהו, אלסטי והבד והיות מהצוואר,

 הראש, מעל לובשים רכיסה. שום צריך
פשוט.
15בכ־ מקצרים הארוכים השרוולים את


