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 מתהדרים היום ללהיט. ביגדי־העור את הפכה סיקה׳
אופנועים, גבי על נערים הגילאים. כל בביגדי־העור

 המחפשים וגברים נשים — וכמובן בדיסקוטקים נערות
 של מי-ספרם שבעור. והספורטיביות האלגנטיות את

 אך עלי־אדמות, הבהמות כמיספר הוא העור סוגי
כבשים, בעור לביגוד משתמשים בדרך־כלל

 על הנסוכה היוקרה ידת ך*
 פעם העבר. ירושת היא העור ״ י

והאצי העשירים נחלת העור היד.
 הופך הוא האחרונות בשנים לים.

 התפתחות בעיקבות הכלל, לנחלת
 מחד חומר־הגלם בעיבוד הטכניקות

 הבד של הרבה והתייקרותו גיסא,
 עלה פעם שאם כך גיסא. מאידך

 ממיב־ ארבעה פי מיכנסי־עור זוג
 שניים פי הוא ההפרש היום בד, נסי

 לכל מובהק הבדל וזהו בלבד,
הדעות.

כמיספר
הבהמות

 ניוטון אוליביה שחקנית ן*
 המוסיקה שיגעון בסירטה ג׳ון, י י

 ל- ללהיט, העור ביגדי את הפכה
ה שהוסרט מאז קולי. על ״בום״
 בביגדי־עור להתהדר רוצים סרט,

 גבי על נערים — הגילים כל בני
ו בדיסקוטקים נערות אופנועים,

 את המחפשים וגברים נשים כמובן,
שבעור. והספורטיביות האלגנטיות
 דור שהוא רום, אברהם הבורסקי

 :אומר בורסקים, למישפחת שלישי
 כמו לעור להתייחס אפשר ״היום

 העיבוד אפשרויות מבחינת בד, אל
 ולרקום להדפיס אפשר ורכותו. שלו
 בד.״ על כמו בדיוק עור על

 קיימים, עור סוגי כמה כשנשאל
עלי- הבהמות ״כמיספר :ענה

 משתמשים לביגוד אך אדמות.
 כבש.״ בעור בדרך־כלל

סוגי שני ידועים הרחב לקהל

 נפה אך וזמש. נפה הנקראים עור,
מש שבה עיבוד, צורת למעשה זו

 בצד כלומר האפידרמי, בצד תמשים
ו רכה בצורה המעובד החיצוני,

 הקטיפתי הוואלור או הזמש קלה.
 העור, של ״השמאלי״ הצד זהו

 והוא הבהמה, לבשר המחובר הצד
רכה. לקטיפה ודומה חלק

 שמיש נראה המוכר הינפה עור
המראה את ממנו ויוצרים יותר,

 ז׳קטים, — האופנתי הספורטיבי
 ב־ בדרך־כלל מיכנסיים, בלייזרים,

וחום. שחור ציבעי
 אלגנטי מראה ממנו ליצור כדי

נחו כמו בצבעים לצובעו צורך יש
 ב־ לקשטו, או ברנדי, זהב, שת,

 רצוי בחוט־זהב, ועדינה, יפה ריקמה
 הצבעים שהם אדום, או לבן עור על

׳.82 לאביב־קיץ האופנתיים
ש שככל טוענת, ידועה אימרה

 יפה נראה הוא יותר, ישן העור
 חדש שעור מפני ? מדוע יותר.

 שלובשים וככל ״מת״, עור הוא
מהתכו נפרד יותר, חי הוא אותו

 לו שמוסיפים המלאכותיות נות
יו טיבעי ונעשה העיבוד, בשעת

תר.
 נראה הנפה, עור לעומת הזמש,

 שהוא, צבע בכל וקטיפתי אלגנטי
 רוצים אם למשי, דומה והוא

אריג. של לאיכות להשוותו
 לרמה היום הגיעו ובארץ בעולם

 ממנו ועושים הזמש, בעיבוד גבוהה
 שורט׳ס טי חולצות הכל: כמעט

 רחי־ ביגדי־ים קצרים), (מיכנסיים
 ואפילו גרביים, במים, ועמידים צים

 אדום, בצבע כזה, זוג תחתונים.
 בחנויוודהמין אפילו למצוא ניתן

בלונדון.

 צ׳ארטרים
לספרד

 טוב עור איכות כין הכדליס ך*
 אפשר עצומים. הם גרוע ועור י י

 דומה עין שלמראית בגד, למצוא
 מגיעה אינה איכותו אך למישנהו,

 המחירים. גם כך לקרסוליו. אף
לקנות! איפה לדעת צריך לכן

 רכשו לביגדי־עור המודעות את
 בביקוריהן רבות ישראליות נשים

 לספרד, בצ׳ארטרים מי — בחו״ל
ה וברומא. בפאריס בביקוריה ומי

היש־ מוכנות שהיום היא תוצאה

 השגה: של השלאגר
לעשירים! רק לא

 באופנת כסף יותר להשקיע ראליות
עור.
 הנדרשת ממוצעת, פקידה גם

 מיכנסי תמורת שקל 1,500 לשלם
 לעצמה, להרשות יכולה טובים, צמר

 כאלה, זוגות שני של במחירם
 צד שהם מיכנסי-עור, זוג לרכוש

תו חולצה של בשילוב האופנה.
ביותר. מקורית תיראה היא אמת

 מעצבת- צאלים, מינה של לדעתה
 לבני העור מתאים בעור, אופנה

 גורם אף הוא ולדבריה, הגילים, כל
צעירה. להיראות לאשר,
 כשהיא לב לשים האשד, מה על

מעור? בגד לה בוחרת
 חולצותיה צבע את לבדוק עליה

 אם בארונה. המונחים והסוודרים
מח והיא הראשונה, היא זו קנייה
 חצאית או מיכנסיים זוג על ליטה

בצבע תבחר אם תעשה טוב מעור,

המת חום או שחור כמו נייטרלי,
 גם רצוי צבע. לכל כמעט אימים

קלאסית. תהיה שהגיזרה

חושבים
בלירות

 זה המחירים? קשת היא ה ^
בארידור. תלוי >■!

ב היחידה המדינה היא ישראל
בשלו עיסקות מבצעים שבה עולם

נר המחירים מטבעות: סוגי שה
 בשקלים, משלמים בדולרים, שמים

בלירות. וחושבים
המחירים? זאת, בכל מהם, אך

 הוא נפה מעור מיכנסיים מחיר
 בין כלומר, דולר, 200ו־ 120 בין

הז׳קט מחיר שקל. 3700ד 2,000

בחוט־ רקומה לבן, בצבע נפה, עור חליפתבזהב ויימנזה
ה הטעם לבעלות אופנתית נחשבת זהב,

מתחתיו. סוודר או חולצה עם ללובשו אפשר וצעיר. קצר הז׳קט מעודן.


