
 יזס־הולדת
הקיץ לשמלזת

 יום־ההד את לחוג רבות דרכים ישנן
החב כל את המזמינים כאלה יש לדת.
 מזון עם שולחן מעמיסים והידידים, רים

 באוזניים, דופקת טובה מוסיקה בשפע,
 :האומרים ויש שנה. עוד לה עברה וכך

 לי איכפת מה אז שלי, הוא יום־ההולדת
ומפלי המיזוודה, את אורזים מהאחרים.

 אין אבל ההולדת. יום לציון למרחקים גים
 להתפאר הוא ביותר הגדול שהכיף ספק

 ולקבל ביום־ההולדת, במיוחד ידיך, במעשי
מכולם. המחמאות את

 הצבעים מרבית כסף. של עליונות עם
 ולבן. קרם ורוד, הם הכלה בקו השולטים

 היפהפיות, ריקמות־היד את לציין בדאי
 גבי על ידיה במו דורין רוקמת שאותן
נת — דורין של בגדי־כלה אלה. שמלות

שי להן שיהיה כזה, באופן במיוחד פרים
החופה. לאחר גם מוש

אינדיאנים
!הודים

 הוא הקיץ את המאפיינים הדברים אחד
 סיגנון. ויש אופנה יש כאן גם הסנדל.

 יהיו שהסנדלים האופנה קובעת השנה
בקלי משופעים תנכי, בסימון שטוחים,

 ציבעוניים, חרוזים להוסיף ואפשר עות,
 נעורים שובבות, של אווירה המעניקים

 מוצלבות רצועוודעור גם ישנן וצבע.
ב הקרסול, סביב נרכסות ורצועות־עור

כף־הרגל. עדינות את להדגיש מטרה
 והצבעים ואינדיאני, הודי הוא הסימון

האד צבעי כל הם השנה לקיץ האופנתיים
 עור צבע בריק, ירוק־חאקי, כגון: מה,

קלאסי. ולבן כהה חום צהוב, טבעי,
זה, בענף מהוותיקים נינזווד, מיפעל

 פרנקפורט דורין האופנאית מציגה ביחדושובבות אלגנטיות
 מבדים מורכב בגדיה אוסף ,1981 לקיץ

 וערב ספורט בבגדי ומודפס, חלק ומשי ולורקם שיפון, בדי ועליזים. צבעוניים
מעניינות. טוניקות עם מכנסיים ושלובי שזופות, רגליים החושפים עמוקים שסעים בלטו

דו־ מעצבת־האופנה עשתה בדיוק כך
הז שני יום של בבוקרו פרנקפורט. רין

 שולחנות, ובצד ומכריה, ידידיה את מינה
הקו את הציגה פירות־העונה, שעליהם

 משב-רוח שהביאה שלה, האחרונה לקציה
ל התחלקה הקולקציה קייצי. בבוקר רענן

 בגדי-ערב בגדי־בוקר, :חלקים שלושה
.ובגדי־כלה.

 מצי פרנקפורט דורין של הבוקר בגדי
מעו שמלות־בוקר שובב. בעיצוב ׳■טיינים
 שסעים עם חצוף, ספורטיבי בקו צבות

 ואלה שזופות, רגליים החושפים עמוקים, ״
 י השול־ הצבעים נועזות. מיני שמלות לצד
צהוב, אפור, אדום, הם זו בקבוצה טים
קי משולבים הסידרה בכל ושחור. לבן

וברקמות. בחרוזים שוטים
משי, בדי על מבוסס בגדי-הערב קו

 בגדי-הערב מקו חלק ולורקס• למה שיפון,
 מיכנסיים כאן יש יפאני. בסימון מעוצב

ללבי הניתנות ועליוניות האורכים בכל
העונות. בבל שה

 מקורי ללא־ספק הוא הכלה בגדי קו
 הצ׳רלסטון, בסימון שמלות יש ומיוחד.
לבן של שילוב מעניינת, מעטפה בסימון

 האופנתי לקו בהתאם סנדליו את 'מייצר
החדש.

מגבת
לכל
דבר

 פרוטה מבד נאה ספורטיבי • ביגוד
כו הדגמים ורדינון. חברת מציגה ארוג
 קצרים מיכנסיים לנשים, קצר סרבל ללים

המות מעל הנקשר עליון חלק לנשים,
 לגבר שכמיה ציבעוני, בסרט ומעוטר ניים

 עם קימונו בגיזרת ז׳קט קצר, מכנם עם
ל גיאומטריים עיטורים עם קצר שרוול
 המגבת שבד לציין כדאי ולנשים. גברים

 במיוחד ומותאם זיעה, סופג כביס, הוא
ואופ מראהו, על שומר החמים, הקיץ לימי
ברחבי-העולם, גם נתי

תרבי ן נו בסיג שטוחות
 הקרסול. סביב הנרכסות ורצועות מוצלבות, עור רצועות ציבעוניים, חרוזים קישוטי

יד. בעבודת כהה עור על לבנים תפרים ע״י מודגש והוא ההודי, הסגנון הוא מיוחד סגנון

 בסרט מעוטר העליון החלק הים, ולחוףספורטיבית לפעילות
ללבוש ניתן במותניים, ונקשר צבעוני

ורדינון. מיפעל על־ידי ומעוצבים פרוטה־מגבת, מבד עשויים החלקים שני ים. בגד מעל

צנטנו חניתה


