
סריגים... סריגים
 ע״י לנה־דקו במיפעלי השליטד. רכישת
 אומן עם יחד וצירופם פולגת תשלובת
סרי מיפעלי תשלובת יצרו סריגה, מיפעלי

 שלוש הגברים לכם מציעה זו תשלובת גה.
 העשויים בטלדרסים, דגמים: של קבוצות

 ובטלדרסים קורדרוי, עם סריג משילובי
גדולים. רוכסנים עם בלבד מסריג

ה באוסף מייוצג הספורטיבי המראה
עם צעיר בסימון סוודרים במיבחר דגמים

 של המיקטורן סיגנון הוא
11X111• # מעל הנלבש פפקו, חברת 

 חשופת־ שינזלה של חלקית דו מערכת
סרו קטיפה מבד בלוזון בגיזרת כתפיים

מעובדים. המיקטורן ושולי הכתפיים גה,

 פטרול, שחור, כחול, בגווני צבעים שילובי
 הם הגברים בדגמי הבולטים ואדום. לבן

המיו מקוריים, שטלנד העשויים הסריגים,
 חולצות אוהבים אתם אם מסקוטלנד. באים
ה כשחרות כאלה למצוא תוכלו סריג

ווי. ניקי גולף, הן צווארונים
 העשויים ז׳קטים, מוצעים הנשים לכן

 בלעדיות. בוקלה ותערובות צמר תערובת
 בעיבודי שונות ומערכות חולצות גם יש

מקוריים. סריגה

צב צווארון
 הדגש את לשים החליטה פפקו אופנת

ל ומיקטרונים חולצות על 80/81 בחורף
 מיקטרונים פולו, חולצות ולילדים, גברים

 — פנימיים כיסים עם חולצות מרוכסנים,
 של גיאומטרי בשילוב או אחידים בצבעים

חמים הם השולטים הצבעים צבעים. שני

וצמו קוודוווי
זוהי מסריג. והשרוולים קורדרוי

 בכיסים שונים בשילובים ביחד,
 בחזית — או הכתפיים, ובאזור

תישלובת של בטלדרסיס קבוצת

 לנה אימן הסריגיס חברת
 האיטלקית, האופנה בסיגנון

שקטים. צבעים שילובי עם

 להתלבש האוהבים לגברים דקו.
 סוודרים מיבחר. החברה מציעה

ווי. גולף הם הצווארונים גזרות

צמה סויגה
צמר תערובת העשויים

 אפילו לשימוש הניתנים ארוכים, סוודרים על מקורית
 ז׳קטים העונה מציעה אומן חברת קצרים, כמעילים

ועבים. חמים הם הסריגיס בלעדיות. בוקלה ותערובת

 להם העזים הצבעים לעומת ובולטים ורכים,
 הם הצבעים האחרונות. בעונות הורגלנו

 וכחול. חרדל ירוק, אפור לגווניו, בורדו
וויט. ואוף אפור שחור, אותם משלימים

 של הרומנטי המראה את שכח לא פפקו
 וגולשות רכות השמלות הנשית. האשה
 ושופע, גדול צב מצווארון הזורמים בקווים

 השלטת הצללית מרופדות. מכתפיים או
רחבות כתפיים של החדש המראה היא

 שמלות לצידן מטה. כלפי וצר הולך והבגד
 בחצאיות. בד שפע עם למותן צמודות
 ׳ לאירוח. המייועדים וגלימות סרבלים
 בבקשה. ? התקציב את לתכנן רוצים אתם

 שמלות שקל. 550 עד 440מ־ חלוקים
 עד 440מ־ סרבלים שקל. 350 עד 280מ־

 שקל. 550 עד 380מ־ חליפות שקל. 500
 חולצות שקל. 270 עד 155מ־ גברים חולצות

שקל. 125 עד 95נד ילדים

צנטנר חניתה




