
לה לשינו מתחת
 החגים. את מאוד אהבנו ילדים כשהיינו

 ידענו כי מאוד, פשוט — למה תשאלו
 ראש־השנה היתכן חדשים. בגדים שנקבל

 שרבות בטוחה אני חדשים? בגדים בלי
 בבגדים שלהן המלתחה את העשירו מכן

 תשו־ את להפנות רק רציתי לכן חדשים,
 התחתון. בעולם חדש גם שיש מת־ליבכן,

 החשבונות, לחיסול מתכוונת לא אני לא,
 ה״מקצועי״. בתחום חדשות לשיטות או

 יותר הרבה אישי, למשהו מתכוונת אני
נשי.

המי־ בלבוש להסתפק מקובל לא עדיין
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ב רקומה, תחרה רשת עם כותנה 1007־
 גופיה החברה מייצרת לזה תואם חזית,

!לנועזות מומלץ תחרה. בגימור סקסית

 נוהגות אנחנו וחזיה. תחתונים של נימלי
 או חצאית, חולצה, לכך, בנוסף ללבוש,

 פריטי- שגם איתי, תסכימו אבל מכנסיים.
 טוב לנו עושים ותחתונים כחדה לבוש

 ומעניקים נוחים יפים, הם אם הנשמה על
שמח לכן בלבוש. ושלמות פינוק הרגשת

 בתהום חידושים גם אצלנו שיש לגלות, תי
זו. אופנה יצור

 מציג תפרנן בשם חדש־יחסית מיפעל
ל וגופיות תחתונים של מגוונת קולקציה

קלאס בגיזרות מעוצבת ולילדות, נשים
 תוך משתנות, דוגמאות עם ומודרניות, יות

 בשילוב כנוצה, קלים בבדי־כותנה שימוש
 יפהפיות צבעוניות ותחרות הדפסים עם

מעולה. בטיסט בדי על וריקמות
 תשו־ מעניקים בוזפרנן האופנה מעצבי

ולהתאמה מירבית לנוחות מיוחדת מת־לב
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 טנגה בתחתוני מוגבהות וירכייםחשוף ישבן
 בקולקציה ״תפרוך. חברת של

בטיסט ריקמות עם כותנה המשלבים עיצובים של עשיר מבחר

 מומחי־העי־ במראן. עדינות ציבעוניות ותחרות מעולים מבדים
המש לנוחיות מיוחדת לב תשומת מקדישים החברה של צוב

הטבעיים. הגוף לקווי התחתונים הלבוש דברי ולהתאמת תמשות

 ש־ ספק אין הגוף. של הטבעיים לקווים
 המתקדמת הגישה את מציגה זו אופנה
שי פרי תחתונים, בגדים בייצור ביותר

ה לטעם התאמה עם מקורי, עצמי לוב
החדשני. אירופי

 כותנה 100י7סמ- מיוצרים המוצרים כל
 ביותר, עדינה בסריגה כותנה או סרוקה,
מלטפת. ורכות עמידות, איכות, בעלת

החיות ציידת
 ביותר הידועים מאתרי־הטיולים אחד

ל פעם בוודאי נזדמנתם אפריקה. הוא

 היה המסיבה כשכוכב מסיבת־יום*שישי,
 איזה באפריקה. מהספארי שחזר ידידנו

 האמנו ואנחנו אותנו. האכיל הוא סיפורים
הש כזה בטיול חלק לקחת הרצון לכל.
ולאח האופנה, מעצבי על כנראה פיע

ה באופנת אותנו להפתיע מרבים רונה
סר חאקי, בצבע ברמודה מכנסי ספארי.

 לצאת עמדנו כאילו ורחבים, נוחים בלים
רח שמלות הג׳ונגל. תוך אל ארוך למסע

 הג׳ונגל. חיות הדפסי עם ונוחות, בות
 כש־ חאקי, בצבע כמובן, מכנסיים, חליפת
וב בכפתורים באבזמים, מעוטר הג׳קט
כיסים.

 מכנסי כמו אלה, לבוש מפריטי כמה
 חולצת או פקק, כובע או רחבים, חאקי
 בתוך עמוק עמוק בוודאי מונחים חאקי,

ש הלבוש פריטי את המכילים הארגזים
מודרניים. היו פעם

 כספית הוצאה זו שספארי יודעת אני
 יכולה אחת כל לא ובימינו מבוטלת, לא

לפ אז הזה. התענוג את לעצמה להרשות
ל יוצאת את כאילו להראות אפשר חות

ספארי.
 סיבוב במהלך לפעמים, מה, יודעת את

 חיה לצוד תוכלי כזה, בלבוש בדיזנגוף
שבג׳ונגל. מזו סימפאטית יותר הרבה

ד-״׳ב״־מיב הספארי תלבושת
 כיסים, והרבה צמודים, מכנסיים ארוך, עליון מדקט המורכבת
למערכת. תואמת משובצת חולצה ורוכסנים, לחצניות וכפתורי

״כיתד. באופנת העיקרי הנושא הואונוח חשוף
 בחזית אריה ראש הדפס — מימין

 במראה פעמון בגיזרת התחתון כשחלקה כתפיות, עם שמלה
כתפיות. עס קצר אוברול — מראה באותו — משמאל הספארי.

צנטנר- חניתה


