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 זד ספורטיבי מראה שלה. החורף לקציית
 עם סרבלים האופנוען, מראה את כולל

 ואריג. סריג בשילובי ובלוזונים רוכסנים,
 חליפות המחוייט. המראה הוא השני הקו

 ובלייזרים, מבוטנות חצאיות מחוייטות,
 — העיקרון בסים על ובלייזרים מיכנסיים

 עם או טוניקה, עם חצאית והתאם. ערבב
 משתמשת בהם הבדים הלאה. וכן בלייזר
 פלנל ג׳ינס, קורדרוי, הם אלפי אופנת
שילו ובפסים. במישבצות חלק, וצמר

 ומכנסי במישבצת דקט של רבים בים
ה וחלק. מישבצת של שילוב או פסים,

 כמו המסורתיים החורף ציבעי הם צבעים
האופ ציבעי בתוספת ובז׳ חום שחור,

חציל. וסגול בורדו זית, — נה
:המחירים
שקל. 230 עד שקל 190נד מיכנסיים

שקל. 260 עד שקל 165מ־ חצאיות
שקל. 640 עד שקל 499מ* חליפות
שקל. 450 עד שקל 300מ־ ז׳קטים

הפרוע המערב
 אופנת הלבן. הסום על דיגידן דיגידן

מעילי בד, מעילי מגיעה. הפרוע המערב

וערבב התאם
 ן במגפיים שחושקת עלמה עושה מה

 לעשות מה אבל יפה. שתקנה. תאמרו
 אין ז יקר כה הוא המגפיים כשמחיר

 מכנסיים. שתלבש יש. לי תשובה. לכם
 תראו הקרוב בחורף אם תתפלאו אל אז

חי הנשים. של גופן על מכנסיים הרבה
 בכל יופיעו המכנסיים חיסכון. רבותי, סכון

 למצוא תוכלו הבדים. סוגי ומכל הצורות,
 אופנת ובפלנל. קורדרוי בג׳ינס, מכנסיים

בקו- בולטים קווים שני מציגה אלפי

למק־ מתחת הנלבשת העדינה התחרה לחולצת מחוברתלבנה עניבה
 מחליפת כחלק או ספורטיבייס בלייזריס או טרונים

תחרה. מבד עשוייה החולצה פרפר, כצורת בחזית נקשרת העניבה חלקים. שלושה
ומלמלה. מתחרה הס גס עשויים חפתיס המלמלה, לחולצותו וו א רוול ש

ומעודנים, קטנים לסוודריס מתחת נלבשות אלה חולצות
מקטורנים. עם גם ללבוש אפשר בחזית. בשרוולים לסוודר מבעד נראית כשהחולצה

צבוע ג״נס
המערב סיגנון

 של חלקית הדו במערכת
ב־ אינדיאני ראש אופנת

למערכת. תואמת חגורה עם הפרוע,

ספורטי מערכת אלפי, אופנת של
 קורדרוי עשויה חלקית, דו בית

כקישוט. עבות *וחצניות בצדדים המיקטורן של כשהכיסים עבה,

גדו מישבצות עם חולצות סוודרים, עור,
 את בטקסס. הבוקרים כמו ממש לות

 הצבעים אחד על־פי מתאימים המכנס
 היא החולצה סגירת החולצה. שבמישבצות

 לשכוח לא וכמובן א-סימטרית, לעיתים
 לסוודרים חזק. צבע בעלת מתאימה חגורה

 למראה אותנטיות המוסיפים פרנזים, יש
עשי מעור הז׳קטים גם המערב־הפרוע.

 כמו ממש ברוח המתעופפים בפרנזים, רים
סוסו. על הדוהר הבוקר

מלמלות

ותחרות
למר תורמות תחרה שחולצות ספק אין

להש נהגו בתחילה והחגיגי. האלגנטי אה
 הגבירות למיטה. כמצעים בתחרה תמש

 שעברה המאה של והאלגנטיות הכבודות
 לחצאיות להן ששימש זה בבד התהדרו

 אופנה חוזרת עכשיו והנה לתחתוגיות. או
 מולצות על הן והתחרות המלמלות זו.

 וחפתים, ארוך שרוול בעלות לבנות
 נל- אלה חולצות מתחרד,. הם גם עשויים

 ומעודנים, קטנים לסוודרים מתחת בשות
 לסוודר מבעד נראית החולצה כשתחרת

 אלה חולצות בחזית. וגם בשרוולים גם
 בליי- או למיקטרונים מתחת גם נלבשות

 איך שואלים אתם ספורטיבי. בסיגנון זרים
 זה תתפלאו, ואלגנטי? ספורטיבי משתלב
משתלב.

—צנטנר חניתה


