
לגבר החאי
 שבה טלוויזיה, תוכנית היא 0:5 הוואי

 כן פי על ואף תמיד, זוכים והסדר החוק
ברחבי־תבל. עצום קהל־צופים לה יש

 של חדשה חברת־בת הינה 2000 הוואי
 זו חברה יעד. אריגי מיפעלי תישלובת

 גברים. חולצות בייצור בעיקר מתמחה
 ספור- וגם אלגנטי בקו מיוצרות החולצות

 משובצים חלקים, האריגים טיבי־אלגנטי.
כות מדיאולן ועשויים משולבים, ופסים

 פוטר לקוסט, פשתן, סריג, ויסקוזה, נה,
ופרוטה.

החול ותפירת האריגים שייצור העובדה
 מאפשרת אחת, קורת־גג תחת נעשים צות

ובק הייצור, שלבי כל על ופיקוח מעקב
ביותר. קפדניים וטיב איכות רת

 שקלים 101 בין נעים החולצות מחירי
לצרכן. שקלים 201 עד

 מאחרי בסיפורים מתעניינים אתם אם
למ זו, שחברה לכם, לספר אוכל הייצור,

 ייצאה כבר ,1960 בסוף רק שנוסדה רות
דולר. 200,000 בסך לחו״ל חולצות

ספורטיביוהדפסים מיני
כיס עם פסים,

ת של האופנתי הקו הוא  החולצות חבר
 בדוגמת מסריג היא החולצה .2000 הואי

מפוליאסטר. צבעים ומיגוון בחזית אחד
אוורירי

לקיץ מציגה

 חולצה עשויה שממנו הסריג הוא לגוף ונעים
ת הצווארון זו,  2000 הוואי חברת בד. בגזיר

ת מבחר ׳81 שונים. מבדים ספורטיביות, חולצו  דג- את אלה בימים הציגה ניבה חברת
 בדגמים החדש הקו ׳.81 לאביב/קייץ מיה
 וב- יותר צעיר אופנתי בקו מתבטא אלה

 בולטים חדשים. אופנתיים בדים מיבחר
 הכותנה, ותערובות הכותנה בדי במיוחד

לר היה ניתן הישראלי. לקייץ המתאימים
 ברמודה, מיכנסי עם ספארי חליפות אות

במסמרות מעוטרות חליפות־מיכנסיים

 להשיג שניתן קומות, וחצאית ציבעוניות
 אהבתי אני ומיני. הברך עד אורכים, בשני

 שסעים, ארבעה עם צרה חצאית במיוחד
 רומנטית חולצה בצירוף כיוון, בכל אחד

קצ שרוולים — הסבתא חולצות בסיגנון
מוצגת הזאת כשהחולצה — תפוחים רים

 והשני בהיר ורדרד האחד צבעים. בשני
 היה הוא גם המלחים סיגנון בהיר. ירקרק
העין. את מאוד מהנה

 שינד זאת. בתצוגה הוצג מוצלח רעיון
 ואפשר אפליקציה, כשעליה שחורה, לה

וגם מלפנים כשהאפליקציה גם ללובשה

 בשמלות- הספרדי הסיגנון מאחור. כשהיא
 שמלות למראה. ויפה מעניין היה הערב
בשחור. וגם בלבן גם הוצגו אלה

 לשעות- בעיקר בלט הטוניקות סיגנון
כש שקוף, וואל מבד עשוי כשהוא הערב,

מעניין. קייצי הדפם עליו

ת  האחרונות האופנה מצעקות אחת היא — מיני בשימלתהחבית גיזו
 קיץ לאביב דגמיה בין הציגה ניבה חברת בעולס.

גס הדגמים בין לבן. רקע על ואדום אפור שחור, בגווני פנל הדפס עם זו, גיזרה גס ׳81

שעות המתאים מבריק, סינטטי סריג עשוי סטרפלס, אוברול הספור הדגמים בין הערב. ל
ת כותנה, מבד ספארי :חליפות — טיביים  צבעוניים. קישוטים ,עם וחולצה מיכנסייס מערכו
הישראלי. לקיץ המתאימים הכותנה, ותערובת הכותנה בדי במיוחד בולטים

צנטנר חביתה72


