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!לחצניות
 אבל מאחורינו, אמנם שבוע־האופנה

 ביטויה את שמצאה ,1981 קיץ אופנית
אופנת אותנו. מעסיקה עדיין זה, בשבוע

 ההד־ האופנה את לאמץ תמיד ידעה מיף
 במיבהר בגדים על אותה ולהרכיב שנית,
 האחרון בשבוע־האופנה ומרתק. מעניין
 קולקציות שתי ׳81 לקיץ נזיף אופנת הציגה

:מקבילות
 חצאיות, כוללת הראשונה הקולקציה

 מיכנסי־ ,!שורטס אוברולים, מיכנסיים,
 טהרת על כולה וז׳קטים, חולצות ברמודה,
 משולב חלק בד הוא כשהבסיס הכותנה,
אקזו פרחים בהדפס פירחונית בכותנה

 למיכנסי־הבר־ ,הקצרים למיכנסיים טיים.
 כקישוט הוסיפו הרחבות ולחצאיות מודה

 חולצות מצורפות ולזה ואבזמים, כיסים
 מכסות אשר במותן, קשירה עם גדולגת

ה הצבעים זהה. בבד גופיה חולצות על
 אדום, צהוב, הם: זו בקולקציה שולטים

החול. וצבעי שמים לבן, בז׳, ירוק,

 הטריקו בד על בנויה השנייה הקולקציה
 ורחבים. צרים ובפסים אחידים בצבעים

נו ביגדי־ספורט על מבוססת זו קולקציה
 דוגמת עם מכווצות חצאיות וקלילים, חים

 החשופה, הטריקו בחולצת החוזרת פסים,
 לא כותונת, שמלות השרוול, בעלת או

 ברמודה, מטריקו, •שורטס וכמובן צמודות,
צבעי הם: הצבעים ומיכנסיים. אוברולים

1 ל ך "11□ 1 מיף. מיני אופנת מציגה חאקי בצבע קטנים לילדים !1 *111*111 1 המכנסיים פופלין. מבד ודקט מיכנסייס — לילדה ^ 4141# 11 # <•41 111
״קפושון״. לדקט מפופלין. ודקט מיכנסייס — לילד סיני. צווארון בעל והדקט מתרחבים,

ז

ונוחה, ספורטיבית טרנינג שימלת — לילדה לילדים,מגבת נגדי
טרנינג, חליפת — לילד בשרוולים. וקישוט במותן גומי

המבוגרים. אפנת של מדוייק העתק וי, צווארון בעלת עליונה וחולצה רחבים מיכנסיים

שי וגם לבן צהבהב, ורוד, רכים, גלידה
 חום או צהוב עם כשחור עזים פסים לובי

ואפור.
העתק היא מיף של הילדים ביגדי אופנת

 הן למבוגרים, העכשווית מהאופנה מדוייק
 מיכנסיים טרנינגים, בצבעים. והן בדגמים
 עליונה, וחולצה במותן גומי בעלי רחבים

לילדות. חצאיות ומיבחר

הנודו חולצת
להב

 עם צווארון ללא החולצה היא
 אופנת בחזית. כפתורים מיספר

ונעימים. נוחים מבדים בחולצות הפולו חולצת את מציגה

ל 171 ך 1ך7[ ( 1 □ י  לקטנים. אף להב אופנת מציעה ד
*״ - # י ״יי * ״  וקלילוח נוחות טריקו חולצות י4 1111*

שונים. ובצבעים בגדלים מישבצות וחולצות קיציים, הדפסים עם

לקט[ים ו.ם
מוותר

 ר,פעם היו לא ענקיות תצוגות-אופנה
 רבות שחברות ספק אין אבל בירושלים.

 הילטון במלון ישנערך בשבוע־האופנה,
 אופנה בתיכנון הדימיון ממיטב השקיעו
'.81 לקיץ הולמת

 המבוססת קולקציה הציגה להב אופנת
 לגוף קרובה אוורירית, נוחה, גזירה על
 גברים לנשים, מיועדת צמודה, לא אך

 'והתאמות שילובים על בנויה היא וילדים.
 יכולות הנשים השונים. הלבוש חלקי של

 חצי פעמון, בגיזרת בחצאיות לבחור
בכי עשירות הן ישרות. ובגיזרות פעמון

 מותאמות ולהן ואחוריים, צדדיים סים
הספארי. בסיגנזן ז׳קטים וגם חולצות
 שלא לבשר יכולה אני הגברים לכם

 תוכלו הספארי. במראה חלילה, קופחתם,
 וז׳קטים וקצרים ארוכים מיכנסיים למצוא

 הזה הסיגנון את המערב־הפדוע. בסיגנון
 שילובי קטנים, צווארונים בעזרת יוצרים

 ונסתרים, גלויים כפתורים ומישבצות, פסים
 ירוק כסף, אפור רגועים: בצבעים והכל

 החול. בצבע וחולצות כחול תכלת, בהיר,
 ייהנו בוודאי מכם שרבים בטוחה אני

 עשויות צווארון, נטולות פולו החולצות
ה במראה הטריקו׳ וחולצות קרס, מבדי
טניס.

ב תיכננו הילדים עבור שגם לגלות יש
קלי חולצות ומתאימה. נוחה אופנה להב
 ובמיש־ קייציים בהדפסים ואווריריות לות

 נוחים מיכנסיים שונים. בגדלים בצות
הבאגי. ובגיזרת הג׳ינס בגיזרת

טני- ...................— צג


