
אופנה ב ים ו סדי
 בצורת מיברקים שלח החורף זח. זהו אז

 יש אמנם מגיע. שהוא ורעמים ברקים
 החורף ענני ובין השמש בין מאבק עדיין

 אחרת או כך אבל ברקיע, ישלוט מי
 שלא בכוננות, להיות וצריך בפתח החורף
אותנו. יפתיע

 סריגים, בייצור המתמחה דורינא, חברת
ה לחורף. מערכות־לבוש מיבהר מציעה
 :שלהם החורף בסריגי השולטים גוונים

 בטונים וכחולים ירוקים חומים, סגולים,
 צימרי ממיטב מכילים דורינא סריגי שונים.

שעי רכים, הסריגים וול. והלמפס האנגורה
 דאקארט. מוזאיקה, בוקלה, בדוגמאות רים,

 את כבשה הסריגים שאופנת לציין כדאי
העול האופנה במרכזי גם תצוגות־האופנה

 אין שלנו לסריגים שתיווכחו וכפי מיים.
להתבייש. מה

חצאיות
 לעונת- ססגוניות חצאיות של מיבחר

החצאיות להב. מיס חברת מציעה החורף
 שבו מסריג שרוולים ללאארונה עליונית

 של השימלה גווני משולבים
לזזפתים. המותאמת אימרה מנוסרת העליונות את דורינא. חברת

להב. מיס חברת מציעה הגדלים בכל במישבצתכלנאל או צמו
 יאף החולצות קפלים. עם או פעמון, הן הגזרות

וצבעי־האדמה. אפור כחול, הם השולטים הצבעים לחצאיות. ומותאמות ונעימות רכות הן

 קלוש, בגיזרת ספורטיבי בסיגנון מעוצבות
החצ אמצעי. קפל עם פעמון או קפלים,

 בכל ומופיעות מישבצות בעלות הן איות
עשו והן צדדיים כיסים להן יש הגדלים,

וכותנה. פלנל צמר, מבדי יות
 תואמות חולצות גם מציעה החברה

 עשויים הם אף קטנים, צווארונים בעלות
 מיש־ חלקה, בדוגמה פלנל או צמר מבדי
הם השולטים הצבעים ופפיטה. בצות

 שואלת את וציבעי־אדמה. אפור כחול,
 110מ־ החל חולצות בבקשה. המחיר? מה

 230מ־ החל חצאיות שקל. 160 עד שקל
שקל. 270 עד שקל

דראמטיות
הלנה חברת באיפור. מעט נעסוק בואו

ו עוד  צבע באותו מותאמת גרב המעטפה. ולארנק בטן עקב בעלי לנעליםו
בחורף. אופנתית בלתי או מגושמת, יותר נראית ואינך וסוודר, וחצאית

? עבה בקליפה ומכוסה העטוף הפומלה, פרי כמו להיראות צריך שבחורף אמר מי

 החלק המראה את מציעה רובינשטיין
 המראה הצדף, אש מראה זהו לסתיו/חורף.

 קרירים זוגיים, בגוונים וללחיים לעיניים
ה ולציפורנים לשפתיים ואילו וחמימים,

 כעין ציבעוניות פנינים כשל הינם גוונים
 ברצונך יש אם הצבע. בתוך המהבהבת אש

 של זה שילוב דרמטי, במראה להופיע
 את ימלא וקרירים," חמים מנוגדים, צבעים

מבוקשך.

אביזרים
 כמו להראות צריך שבחורף אמר מי

 את ועוטפת מכסה עבה שקליפה פומלה
 ומושכת נעימה להראות שלא למה הפרי.

 איך רעיונות כמה הנה ? בטעם ולבושה
 עשויה נוחה, בנעל לך בהרי זאת. עושים
 לנעל והתאימי קטן עקב בעלת טוב, מעור
 להיות יכולה הגרב חזק. בצבע מכנם גרב

 חמימות. לך שיעניק אחר מחומר או מצמר
 גוונים, של בסיס אותו על וסוודר חצאית
 רך מצמר רחב מקטורן נלבש זה כשמעל

 הגדול. המעטפה ארנק את תשכחי אל ונוח.
 צמידים ענדי היד ובפרק רך מעור העשוי
 עכשיו ונראה חישוקים, בצורת מיספר

 ועל ימין על מחמאות תקבלי לא אם
כהלכה. תראי וגם בנוח תרגישי גם שמאל.

 חברת של הגוונים הס ואש,
ו י ■ ה לחורף. רובינשטיין הלנה *
נוגדים. צבעים משני מורכבים צבעים

צננונר חניתה


