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 800מ־ כרייט־שוואנץ: ז׳קט •
דולר. 1400 עד

 3000ו־ 2500 ביו שועל: מעיל #
דולר.
דולר. 1400ו־ 800 ביו :שועל דקט 4

 טובה, דודה או סבתא איו מאיתנו למי
 הטובים ■מהימים פרווה !תלויה שבארונה

 כדאי ? לובשת אינה כבר מזמן שהיא ההם,
 השנייה מהקומה להורידה לטרוח לפעמים

 קצת ׳ואולי מצבה, מה לבדוק הארון, של
 חדש מעיל לכן והרי — להוסיף או לשניות
המחיר. ברבע

 ולשינויים לתיקונים ביותר הטוב הזמן
 אינם הפועלים אז כי הקיץ, הוא זה מסוג

יותר. זולה והעבודה נל־כך, עסוקים
 להשקיע מומלץ וחזקה טובה כשהפרוזה

ל כדאי מהוהה, כבר כשהפרווה בתיקון.
 ולבוא כספה את לחסוך הגברת אותה
ל או חדשה, פרווה לקנות אחרת בפעם
 בשילוב יקר ולא ספורטיבי ז׳קט קנות

 את שתואמת עבודודיד, סריגה ועם פרווה,
הפרווה. צבע

 אשה או גערה לשמש יכול כזה ז׳קט
 אופנתי, •גם הוא והערב. היום ׳שעות בכל

 שווה מחירו והעיקר מחמם, וגם יפה גם
דולר. 500ו־ 400 בין נפש: לכל

להש מוכנה שאינה או הכסף, שאיו למי
 של מתכונה הרי במעיל־פרווה, ממונה קיע

מילר. שרה האופנאית
 רק צריך בזול להשיג אפשר פרוות גם
טובות. ידיים וזוג דמיון קצת איפה, לדעת
 משו- באחד פיישפשה מילר? עשתה מה

השקים עשרות בין ■חיטטה קי־הפישפשים,

 ל־ ■וגילתה סמרטוטים, טמונים היו •שבהם
 האחת — ישנות פרוות ■שתי שימחתה

 שועל־כסף. מעור והשנייה גמר, מעור
 בעלת־ שרה ובלויות. מפורקות היו •שתיהן
 אפשר מה בדמיונה מייד ראתה ההעזה
לקנות! והחליטה: מזה, ליצור

 שקל, 30 היה ■שהעל־הכסף פרוות מחיר
מצחיק. מחיר ממש — שקל 300 והשנייה

 ל־ מפורקת שהייתה פרוות־הנמר, את
 במחט ידיה במו תפרה רצועות־רצועות,

 להאריכו בכדי רגיל. ובחוט־תפירה דקיקה
 צווארון ■הוסיפה גמור, מראה לו ולשוות
שרכ משועל־הכסף הבגד, בקצה ואימרה

שה.
הוסי ומשופשפים, צרים שהיו בשרוולים,

 להרחיבו כדי שחורה רצועודקטיפה פה
 אותו ביטנה ■היא אלגנטי. מראה לו ולשוות
ה צבע את התואם חים, בבד־סטן מבפנים
בסרט־זהב. מסביב אותו וגומרה פרווה׳
 פירקה שועל״הכסף, השנייה, הפרווה את

 זרוק במראה שיכמיה ויצרה לרצועות
 באיזור העליון, החלק את רק וביטנה

בזנבות. נראו החלקים שכל כך הכתפיים,
ש צווארון, הוסיפה העליון חלקו על
 זנבות תפרה ועליו הנמר, מפרוות גזרה

שועלים. של קטנים

 יקרות אור
ובדולח
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■  תתקלי את למשל, למינכן, תזדמני אם י

של בלוקים כמה התופסת ■בחנות־ענק,

בגרמניה שועלים
ספורטיבי. נראה והמעיל ריקמה,

ו־ הקולבים, את השועלים ממלאים שם גס
 משולבת אלה במעילים יותר. גבוהים המחירים

בסיביר. לסיור מוכנה את וכפפות פרווה כובע בצירוף
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ליידי.״ להיות במיטבה, להיראות האשה על אופנה. של עניין רק לא היא ״פרווה הנודע•

 משתרעים שלה ושחלונות-הראודה רחוב,
וחצי. קילומר לאורך

 נמוך־ יהודי מסתתר זה היכל מאחורי
 ,63־ בן ונעים־סבר, צנוע וממושקף, קומה
ריגר. הרץ שמו

ו פורחים האחרונות השנים בעשרים
באי היום נחשב והוא עסקיו, משגשגים

 הגדולה החנות היא חנותו ■למוסד. רופה
 בעצם אך ליחידים. פרוות המוכרת בעולם

 ממש, ■של ■היכל אולם, אלא ■חנות, אינה זו
 מקושט מקיר-לקיר, בשטיחים המרופד
 ■שיש. ובעמודי בדולח ובמנורות מראות

 פרוות אלפי עשרות תלויות הקולבים על
והצבעים. הגדלים בכל הסוגים, מכל

נכנסים. אנחנו עמוק. י לנשום ועכשיו,
 אם נעים. לא להרגיש צורך אין כאן

ל משנה זה אין לא- או לקנות בכוונתך
 צריכה את אשר כל המלכה. את כאן איש.

 ואם ״להוציא״, בדעתך כמה הוא לדעת
ארוך. או קצר מעיל ז׳קט ברצונך

 התואמת למחלקה אותך יובילו באדיבות
 כל את שמדדת לאחר אם דרישותייך. את

ב ■תתקלי עיניך, את בן ששמת ■הפרוות
מבר הנודע ■למעצב יקראו בחירה, קשיי
 13 מזה בחנות העובד שטנגה, דיטר לין,

 כפי ואז, להחליט. לך יעזור והוא שנה,
מעיל.״ בלי תצאי שלא ״בטוח אומר, שהוא

שלו בגיל מאיד, נאה גבר שנגה, דיטר
 .מחויי־ בחליפה בקפידה לבוש פלוס, שים
 כי מסביר הוא מעולה. טעם בעל הוא טת,
למי. מתאים מה חוקים: יש בפרוות גם

 הלובשות. לגיל לחלק ניתן הפרוות את
 כל יתאימו ,40 עד 20ה־ בנות לצעירות,

ו הרקון, הלינקס, פרוות־השועל, סוגי
ארוך. •שיער בעלות פרוות :כללית הזאב.

 מינק פרוות יתאימו ויותר 40 בגיל לנשים
 כל כללית: ופריזיאנה. גווני־הצבע, בכל

הקצר. השיער בעלות הפרוות
 במיבנה־ להתחשב יש פרווה כשקונים

 גורמות ארוך שיער בעלות פרוות ■הגוף.
ל מתאימות אינן ולכן •שמנה, להופעה

מלאה. אשר!
 לו גם האשה, ״של הטבעי עורה צבע

 לצבע־ לקנות. מה בהחלטה חשוב חלק
אפ אותו כי מישנית, חשיבות יש השוער

לשנות. שר
 לקונות מומחה גם הוא שטנגה דיטר

 זו פרווה על ממליץ כשהוא פוטנציאליות.
 עסק לו יש. מי עם לדעת עליו אחרת או

חבר־ מעמד לאיזה לדעת מאוד חשוב ״כי

 יש אם גם האשה, אותה משתייכת ■תי
 המעיל. לרכישת הכספיים האמצעים את ילה

 הזוג, עם או האשה, עם קצת מדבר אני
 היא.״ ומה היא מי ויודע

:הם השנה המודרניים הפרווה צבעי
)74 בעמוד (המשך
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