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 אחת הגיבה כך 1 בקיץ כזה ז׳קט י י עם אלד שאני לגמרי. השתגעו ם ^
 האופנה שבוע את לראות שבאו הצעירות

 בתל־אביב. היי׳אט במלון עתה הנערך
 שכן בדבריה, צדק של מידה שיש יתכן

 בעקבות הולכים שלנו האופנה מתכנני
כנר והללו העולמית, באופנה הטון נותני

 תיכוני. המיזרח לאקלים מודעים לא אה
הנע של בעיניה שיגעון שנראה מה לכן
 בעיניה להיט בהחלט הוא הישראלית, רה
בשטוקהולם. או בלונדון הנערה של

 ,1191 גם וופל האם
 להרגיש השואל׳, בקיץ

במעיר-עוו? ב₪

 את המציג הישראלי האופנה שבוע
 השנה מתקיים 1982 לשנת הקיץ אופנת

רעיו של שפע מביא והוא בתל־אביב,
ל רבות ואפשרויות מעולה לאופנה נות

מחו״ל. קניינים

 שרוול עם קיץ לשימלתטריקונ
כ ניקי, וצווארון קימונו

הדפס. עם השימלה של העליון שהחצי
6 ו——_ 4

 הנוטלות מהחברות כמה על חטוף מבט
זה: בשבוע חלק

 חוף ביגדי מבחר מציגה מיף אופנת
 וחגורה פנסים עם קצר מיכנס וספורט.

מיוחד עיבוד שעבר ג׳ינס מבד משולשת

ר מכו ל ראל יש ה מנס וכנה הא בשבוע

* ו ו ש ץ * ר ו

 תואמים בגוונים חזיה בצירוף מים, נגד
 שרוך עם ברמודה מיכנסי בפסים. ובלוזון
 בדוגמת ומתניה לחגורה מתחת קשירה
טרי חולצת מותאמת ולזה גברית, כותונת

לבן. אפור בצבע קו
 אופנת את מציגה אינדיאני ראש אופנת

 בחבלים קשורות טוניקות הכוללת הים,
 וישרים רחבים מיכנסיים הגוף, בצידי

 במותן. הנקשרות מכותנה, חבל וחגורות
 המראה הוא זו באופנה הבולט המראה
 מניפות, של בולטים הדפסים — היפאני

גדו ופרחים אש ציפורי במבוק, ענפי
לעצ אימצו חברות הרבה מסוגננים. לים
׳.82 בקיץ זה מראה מן

 בייצור דרכה את שהחלה ברוך, אופנת
 מיב- השנה מציגה בלבד, גברים חולצות

 לנערות וחולצות נשים חולצות של חר
לקיץ. ואווריריים קלים כותנה מבדי

 שודדי
ים__

ת פנ למו־ יחסית חדשה חברה שחר, ו
■  שונים סריגה דגמי משלבת סריגה, צרי י
 שמלות על חלקים, שלושה חליפות על

 של מעניין בעיצוב ומיכנסיים, טוניקות
רפואה. שלי

הנוכחי האופנה בשבוע מציגה ביבה
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גברי. בסגנון חולצה שלנו. לקיץ מתאים
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ירוק־ בצבע מים, נגד מיוחד עיבוד תהליך שעברוחזיה!שורטס
 החזיה משולשת. וחגורה פנסים עם השורטס טורקיז.

נקודות. עם ירוק אפוד בפסים לחזיה התואם בלוזון לבן• אפור, בירוק, תואמים בגוונים


