
י
 והמיקטרונים למיכנסיים שונים אורכים

 באורך זוחל שונים. באורכים מופיעים
 הקצר המיקטורן גיזרת ועד ספורטיבי

לשעות-הערב. הסמוקיניג בסיגנון

ורדים
הצבעים בבל

יוניסקס
 פייר מוצרי את המייצרת דלתא, חברת
 מחול־ המורכבת קולקצייה מציעה קארדין,

 שבהם ולנשים, לגברים יוניסקס, קטיפה צות
הדגמים צבעים. שילובי על דגש מושם

 חוזרת, הרומנטיקה שתגידו, מה תגידו
הרו המראה לפחות עצמה, היא לא ואם

 במלתחת- כבר בו לפגוש תוכלו מנטי.
 בשמלות- רומנטי מראה :ובא הקרב החורף

 במערכות וולנים, מלמלה עטורות ערב
באו ובמיכנסיים רכים בקווים מחוייטות

שונים. רכים

קאודן :ייר
לגברים זהים מיס

 בשילובי קטיפה חולצות מציג דלתא,. לחברת המעצב
 והד־ ונטימות, רכות החולצות שונים. צבעים

מינו. על־פי ללובש ומותאמת שונה הגיזרה אולם ולנשים.

 שונה הגיזרה אולם ולנשים. לגברים זהים
ללובש. ומותאמת

הסקר  מ
הולידה מד

 האונד הציגה ובא הקרב החורף לקראת
 שלה. הקולקצייה את בן־ארי ריקי נאית

 של המשובח טעמה את לציין מוכרחה אני
 האופנתית. הבחירה של הנכון בקו ריקי

חול של רחב מיגוון ראינו זו בקולקצייה
 בנות בחליפות המשתלבות אופנתיות צות

 ל- במיוחד המתאימות חלקים, שלושה
 מרופד, משי מבד מיקטרונים שעוודהערב.

 המודרניים הציורים הם בהם שהמיוחד
 גב על מיוחדת תפירה בעזרת המעוצבים
 חולצות חצאיות, של מערכות המיקטורן.

ופסים, מישבצות בדוגמת מצמר ומעילים

 המראה על הפעם לדבר רוצה אני
 הורד לו קוראים ברבלון באיפור. הרומנטי
 הראשון האיפור צבעי אוסף זהו השחור.
הרומנטיקה. של שובה את המבשר
 שבמרכזן חשובות, צבעים קבוצות שלוש
 האוסף את מרכיבות אודם, גווני שלושה
 בשפתון ונדיר פראי השחור הורד :החדש
 הצבע לציפורניים. קרמית ולקה קרמי

ומע סיניות פיג׳מות עם להפליא משתלב
 רך ספורטיבי בקו אחרות מיכנסיים רכות

 רובין וירוק; סגול כחול, לבן, ובציבעי
 כסופים ושפתון בלקה וזוהר נוצץ מבהיק

 בסיגנון ונקי פורצלני מראה משלים —
 ורד ;ולבן כתום חום, ובציבעי אר־נובו

 בשפתון ומדליק עז גוון — חצות של
 שמלות־הערב אל המצטרף קרמית, ולקה

 רומנטי־אקזוטי, ספרדי בסיגנון הדרמטיות
 אדום בציבעי ומלמלה בד כיווצי שפע עם

וזהב.
 שלושה השחור הורד אוסף מציע לעיניים

המראה את לעין המעניקים צלליות, צמדי
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ורומנטי, רך מראה לעין המעניקות צלליות צמדי שלושה :מציעים לעיניים השחור,
קרמייס. או כסופים ושפתון לכה :ולידיים לשפתיים הביגוד. אופנת מראה עם המשתלב

 עץ !קרח־ורוד עם בשל שזיף :המושלם
 כסף. עם עמוק כחול ;זוהר בז׳ עם שרוף

 ליינר איי האחד לעיניים: עפרונות שני
גבישי בצללית והשני שחור צימוק בגוון

הסופי. המגע את יוצרים קרח
 ורך מט בסומק חיות מלאות הלחיים

 בערפל זוהרות או ורד של ורוד שציבעו
השיער. לקו עד הרקה כלפי מוברש ורדים,

וחב גיגווון
ארי. בן ריקי נאית

 שלושה בנות בחליפות המשתלבות אופנתיות חולצות של
 היאופ־ מציגה וחצאיות, ומעילים חולצות של מערכות חלקים,

פסים. או ובמשבצות חלקה בדוגמה נקי צמד עשויות המערכות

צנטנר חניתה


