
רומנטית אופנה

קיטש מישקפי
 הבוהקים הפלורוסנטיים הצבעים בסיגנון

 למשקפיים. מיסגרות לייצור אופנה גם יש
 נראה. גם זה וכך קיטש נקראת זו אופנה

שחורות הן הזכוכיות אופנתי. זה אבל

 של הג׳ינס במכנסי התפריםלעי! קופצים
 חדש קו עס יצאה החברה פירוצי.

בו צבעים בעזרת והז׳קטים המכנסיים על תפרים הדגשות של

 למצוא אפשר זה בסגנון שחור, בצבע הם הג׳ינס צבעי הקים.
 קצרצר, דקט עם מכנסיים ולגברים, לנשים אוברולים

בוהקים. תפרים הרבה בעזרת מודגשים הכיסים כאשר

0 ל 1 1 1  הם אלה העיניים, על 1
משקפי־ מזוגות אחד #

 הזכוכיות והאופנתיים. החדישים השמש
 מעוצבות והמסגרות וכהות, שחורות הן

בתמונה. כדוגמה ומוזרות, שונות בצורות

 חזק ורוד בצבעי והמיסגרות בדרך־כלל,
 מעוצבות המיסגרות ותפוז. ירקרק מזעזע,

 מרובע וצר, עגול לב, שונות, בצורות
מוארך. וגם וצר

ג80י3

יצ לשעבר), שיף (אטלס אדירם אופנת
לאביב־ מציעה לנשים, סרוגה אופנה רני
ה ומגוונת, עשירה ׳קולקציה 1981 קיץ

ספור מראה בצד קלאסי בסיגנון מעוצבת
 מידי המעצבת ישל יצירתה פרי טיבי,

שפיר.
אוורירית, גזרה על המבוססת בקולקציה,

 האופנתיים החידושים כל ביטוי לידי באים
 וריאציות כגון: רגילים, בבדים הקיימים

 היוצרים מוטיב הדפסי הוולנים, נושא על
 פסי של צבעים ומיישחקי רומנטי, מראה
הספור המראה את המשקפים ורוחב אורך
שילו על הקולקציה בנויה כמו־כן טיבי.

 השונים הלבוש חלקי של והתאמות בים
חצאיות, חולצות, שמלות, :הכוללים
חלקיות. דו או תלת ומערכות דקטים

 עשויים גבוהה, ברמה הסרוגים הדגמים
וויסקוזה, אקרילן כותנה, של מתערובת

 (דוגמת ושניל יד הדפסת ■שיל אפקטים עם
הבול האופנה כשסממני בולטת), סריגה |

 וחגורות עמוק, וי קימונו, שרוולי הם טים
במתניים. הנקשרות סרוגות

 חצי בגמרת חלקן מעוצבות החצאיות
מפלי־ עשויוית וחלקן ישרות חלקן קלוש,

 כתפיות, בעלות השמלות סרוג. סה
ב שרוול. וחצי שרוול ללא סטרפלס,
הד מופיעה חלקיות והתלת הדו מערכות

ב ענקית פרחים קבוצת של מוטיב פסת
השול הצבעים ובז׳קט. בחצאית חולצה,

 פסטליים העם הסרוגים בקולקציית טים
ולבן. דהוי תכלת עתיק, !ודוד כמו:

סרוגים דגמים
הדפסת של אפקטים עם רילן,

 עשויים אדירם אופנת של
 ואק־ ,כותנה של מתערוכות

בחלקים חליפה בתמונות, י יד.

 קייצי ומקטורן סטרפלס, חולצת חצאית, פסטל, בצבע קל מסריג
 על היד הדפם הוא פה, המייוחד במותן. שרוך קשירת עם עליון

החצאית. ועל המקטורן על החוזר טרופי פרח מוטיב הסריג,

בוהקים תפרים
 הג׳ינס? באופנת לחדש אפשר כבר יטה

 להפתיע. איו לחדש מה יש אבל תתפלאו
 בעיקר המתבססת מאיטליה, פירוצ׳י אופנת

 האופנתי, הקו בשילוב הצעיר הקו על
 עס ג׳ינס מפנסי האופנה לעולם הוציאה
בוהקים צבעים בעזרת מודגשים תפרים

 נעלי שתנעל אחת תצא
י י י ו  אלה. אופנתיות בלט '

 לאחר אלה, נעליים עם והנוחיות הרווחה
 המחודדות העקב נעלי עם הסבל שנות

 בסגנון אלה שטוחות נעליים והגבוהות.
 תוכלי אופנתיות, מאוד הן הבלט נעלי

טור השחור, בצבעי אלה נעליים למצוא
ירקרק. ואפילו ורוד, סגול, קיז,

 משמחת בטעם לבושיה אישה שהרי לכן,
 לא הוא שגם מדוע אז בעלה, לב את גם

 להפנות לי תרשו הפעם בתמונה? יהיה
 לרגליים, מתכוונת אני למטה, מבטכם א׳ת
 זה בתחום גם לנעליים. דיוק ליתר או
 אופנה. של כדרכה וחידושים שינויים יש

מו שהיה המחודד בעקב נתקלתם בוודאי
 בדלת אלינו ׳חוזר ושוב בעבר, דרני

 בימים חזק שהולך מה אבל האופנתית,
 זאת השטוחה, הנעל דווקא היא אלה

 הוא הבסיסי הצבע בלט. בנעל הנראית
 גם כאלה נעליים למצוא תוכלי אבל !׳סחור
ירקרק. ואפילו ורוד סגול, טורקיז, בצבע

 ורדרד ירקרק, הם הצבעים (פלורוסנטיים).
 בסיג- שחור. בצבע כשהג׳ינסים ואורנה,

 לנשים אוברולים למצוא אפשר הזה נון
 כש־ קצרצר, דקט עם מיכנסיים ולגברים,

 תפרים הרבה בעזרת מודגשים הכיסים
 בדיסקוטק לבלות תחליטו ואם בוהקים.

 כמה עד תופתעו ׳תאורה, מישחק יש שבו
הבוהקים. בתפרים המיפנסיים בולטים

בלט נעלי
 על לכם לספר נוהגת אני בדרך־כלל

ולא לכם כתבתי בכוונה האופנה. חידושי

תה ר חני טנ צנ


