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וממזוד
 בנסיעות המרבה טובה, ידידה לי יש

 מאחת כשחזרה זמן־מה, לפני לחוץ־לארץ.
 שאחד ואמרה בפני התוודתה מנסיעותיה,

 הם במסעותיה עליה האהובים המקומות
 מרגיש אתה שם נמלי־התעופה. דווקא

 שפות, בליל הבין־לאומית. האווירה את
ומשו שונים מלבושים תלבושות, שלל
 טובים, וגם מוזרים בשמים ריחות נים,
 המסלול, לעבר מבט מעיפה אני ואם
לבו מכונאים מתרוצצים המטוסים, ליד
 הם אף התורמים לבנים, בסרבלים שים

המקום. לאווירת
 ? הזה הסיפור כל את לכם סיפרתי למה

 כנראה הסרבלים. בגלל רק לי, תאמינו
 •דית בנס הם גם מרבים שמתכנני־האופנה

 פעם לא נתקלו הם וגם בין־לאומיות,
לנ לא למה והחליטו: הללו, בסרבלים

 דומני, וכך, לשדה? מחוץ זה את סות
 סרבלים יש לעולם. הסרבלים אופנת באה

 ומגלים קצרים, הם לחוף־הים. שהותאמו
 סרבלים יש גופנו. של העליון החלק את

 חאקי׳, בד עשויים ספורטיבית, להופעה
ספור וצווארון לאורך רוכסן עם כותנה
 לשעות גם הטובים סרבלים יש טיבי.

 בקרסול צרים ונעשים הולכים הם הערב.
 הדמיון כיד שונות, בדוגמות ומופיעים

חשופות, כתפיים המתכנן. של הטובה

 מימין כותנה. מבד ספורטיבי במראה הסרבלים שני הסוקצו ו אוו
 חברת מתוצרת קצר, סרבל משמאל ארוך, מכנס עם סרבל

וקשירה. רחב בגומי בשוליהם המכווצים בכיסים מעוטרים הסרבלים שני ספורטלייף.
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ומבריק. רך פלסטיק מחומרי עשוי הוא

 הכיס המקובלת. מזו שונה צורה בעלי הם
 רוכסן לו וגם מקובל, בלתי במקום מצוי
 הרוכסן על מושם העיקרי הדגש עבה

 טיי* ממראה המושפעים כלומר האלכסוני,
 הבוהק. השנהב בגווני מבהיק הוא סי־חלל.

 מבהיקה מכותנה המיוצרים סרבלים ישנם
 בגיזרת הסרבל אורך גייר. כמו הנראית

 — לחצניות בעזרת היא והסגירה ברמודה,
 גם יש תאמינו, ולא א־סימטרית. ושוב

 הסרבל לבן. בצבע מגבת מבד סרבלים
 הגיזרה ולמעשה קצרה, חצאית של באורך

 זה כשמעל ברמודה, מכנסי של היא
 חסרון אולי יש ומסוגנן. מוייט מקטורן

 להרביץ שאוהבות אלה זו: באופנה אחד
 תוכלנה לא עליהן, נראה גם וזה ארוחות,
 מקבל מיותר גרם כל זו. באופנה להתהדר
לא-אופנתית. לגמרי משמעות

ג סימטרי יא ע מו
מבריקה. מכותנה עשוי הוא בים. עור בגד

הטייסת
כפתורי אלכסוני,

 כותנה עשוי אינדיאני ראש חברת של בסרבל
 רוכסן על מושם רב דגש כהים. בגוונים עבה

לצוואר. צמוד גבוה וצווארון לחצניות,

גומי בעזרת למותנים צמוד ספורטיבי, יי יי!|7|
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אחר־הצהריים. לשעות וגם לשפת־הים נוח לבוש (ינוביץ). ¥ מים

מסולסל. צווארון
 בבדים להשתמש מרבים הערב לשעות
 גיזרת היא הסרבל כשגיזרת מודפסים,
 של השחקניות כמראה למעלה, הסטרפלס

הספורטיביים הסרבלים השלושים. שנות

צנטנר חניתה


