
לי עי ך מ פו
 בוודאי את פוך, שמיכת לך יש אם

 להן שקשה אלה לכל אז טעמה• יודעת
 מתחת טוב שכל־כך בטענה בבוקר לקום

 משמחת. במורה לי יש — הפוך לשמיכת
 מעילים למענכן תיכניו יצרני־האופנה

 תפורים הם גם מפוך. עשויים אופנתיים
 השמיכה, כמו ממש מישבצות בצורת

מח הוא קושי, כל ללא אותו לרחוץ ניתן
 מעיל צורות. בשלל מופיע והוא בכיף, מם

הופעה בעל — המותן עד קצר מעיל ארוך,

 לפי לחורף, הפוך •יי■*
בעו עלינו החביבות הפוך שמיכות צורת

מודגשים. בתפרים תפורים הם הקור. נת

 ויש שרוולים, ללא וסטים ספורטיבית,
 לפוך, שבנוסף אלגנטי, ציביון בעלי כאלה

מב אלגנטי, אחל, מחומר עשויה הביטגה
פרווה. אפילו או ריק

 לקום לי שקשה הזה, התירוץ בקיצור
נמחק. — הפוך שמיכת בגלל בבוקר

ה א ר מ ף1 ה ר חו ל
 — שלי התשובה ? החורף להראות איך
 מקובל שהיה החורפי למראה מאוד דומה
מס האופנה, לעשות, מה שנים. כמה לפני
שה לומר אפשר עצמה. על חוזרת תבר,
 אמיתית, לבושה להראות לך מאפשר חורף

 כפפות, צעיפים, אומרים. שהחבר׳ה כפי
 מפריטים חלק רק הם ברט וכובע חגורות
החורפי. בלבוש לשלב שניתן שונים
 שלך החורף בבגדי היטב תסתכלי אם

שמור רבעי, שלושת מעיל תמצאי בוודאי

 הזמן, במשך התקמט לא הוא ואם היטב,
 לצאת ניתן המקורי, מראהו על שומר והוא
באופנה. שוב הוא הקרים. בלילות אתו

ד צ ש כי ב ל ת ה ל
 הוא באופית־החורף היפים הדברים אחד

 מיקטורן האלגנטי. הניגוד שנקרא מה
 אלגנטית חולצה מעל ספורטיבי מישבצות

נראים הלבנה החולצה כשחפתי לבן, בצבע

עד קצר ארוך, :צורות בשלל פיע
שרוולים. ללא ומותניות המותן,

?5? מושל ה מעל
עקב. בעלת נעל נועלת כשאת החורף,

1:,|* החורף, באופנת לשלב שניתן שונים מפריטים חלק הם ך!|
 למעיל. מתחת מבצבצת כשהחצאית רבעי, שלושת מעיל ■1 ■ ̂-׳■1^ 1 1י1 1-1

הפריטים. למיכלול מצטרפת מעור, הטובה והחגורה לצוואר, חזר הצעיף של שמקומו כמובן

 לך מציעה אני שנים. כמה לפני באופנה
 אותו לאוורר הערמה, מן אותו להוציא

 :נוספת דוגמה המיקטורן. לשרוול מהוץ
 תפרים עם ספורטיבי בסיגנון מיכנסיים

 עם ביחד הנלבשים החגורה, ליד בחזית
 צרה חגורה אלגנטית. לבנה משי חולצת

למראה תתרום נוצצות באבנים משובצת

האלגנטי. הניגוד
 נועלת כשאת המיכנס. לאורך שימי־לב

 יחשוף המיכנס עקב, בעלת אלגנטית, נעל
מענ גרב לגרוב תשכחי אל הנעל. כל את

 מעור ארנק ולדוגמה. לצבע הכוונה יינת.
 מראה מעגל את יסגור חום בצבע נוקשה
האלגנטי. הניגוד

עור
משבצות

 לשלבו וניתן הסטודנטיות, תיק בצורת מעוצב הוא חום. בצבע 311111
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משי. וחולצות ספורטיבי בסיגנון מכנסיים אלגנטית, חולצה עם


