
 שפרמתן השימלה של העליון מהחלק
 ס״מ, 25 של ברוחב מלבן לגזור תוכלו

שות תוכלו שממנו  סטרפלס חולצת לע
 באמצע, קשר לעשות רק יש :קיצית

 נוסף. בקשר או בקרסים לסגור ומאחור
לע תוכל מושלמים, סטים שאוהבת מי

מהח שתגזור רחבה, בחגורה שימוש שות
השימלה• של העליון לק

ת •מהשאריות  עני- לעשות אפשר הקטנו
אפ להיטי״האופנה. היום שהן בות־פרפר,

 הצוואר, על סרט עם אותן לקשור שר
תן לחבר  להוסיף או לשיער, בסיכה או

שן עגיל של ״קליפס״ להם  על ולהלבי
סירה. נעל

ת ניזזן השרוול של מחלק תיק לעשו
י  בחלק השרוול תפירת על־ידי קטן, י

התחתון.
תן פרום, משרוול  נייד. שרוול לעשות ני

שפרמנו, בחלק גומי לו משחילים כלומר,

אזזות, שימלח כל או
*  רב־ לעשותה אפשר י יי ״

 מידי להפוך אפשר הגומי בשיטת אורוית.
הרבה. לשנות ובלי לגזור בלי למיני,

רקד סטייל היד, פרק על ללובשו ואפשר
נית.

בי לתפור אפשר נוספת בד משארית
ת מאוד היא גם קטנה, רית תי פנ  — או

 את מכווצים פשוט למיני. מתחת שתבצבץ
 על אותו ומחליקים האמצעי בחלקו הבד

הרגל.
להו בקלות תוכל כתפיות, שאוהבת ימי
סר שני השימלה של העליון מהחלק ציא
בעז אותם ולהוסיף וצרים, ארוכים טים
ת רת  זו בדרך החצאית. לחגורת לחצניו

ת־המיני ואז רגע, בכל להרכיבן תוכל  חצאי
סראפן. צורת תקבל

הפישפשיס, משוק כלה שימלת של שאריתכלה טול
 בעל סינטטי ניילון זהו ירוק. שנצבעה

הוא שנותר כל קודם. כבר היה הוולאן יפה. והנופל רך אפקט

 הולם. ובצבע תואם בסרט המותניים מסביב ולקשור גומי להוסיף
 להיות מאוד קל הסוחרים, של ולחוסדמזלם הנשים, של למזלן
ומשומשים. ישנים בבגדים שימוש על־ידי באופנה היום

רב־אורכית. שימלה — נוסף שימוש
אלס חדש, בסיגנון גלבייה מין זו

 בלי למידי ממיני ההופכת וגמישה, טית
ך? גזירה. ד! פשוט אי ד לוקחים מאו  שינ

ת, ולא ארוכה לה  לקצרה שחבל מודרני
 למטה, השימלה בקצה אותה. לזרוק או

 להיות שצריך גומי משחילים באימרה,
ש לא כדי מספיק הדוק  מהרגליים לגלו
או של מדרגה לעלות כדי מספיק ורחב

 השימ־ את מעלים מיני, כשרוצים טובוס.
די, כשרוצים הרצוי. לגובה למעלה, לה  מי

 את יראו לא פחד, אל אותה. מורידים
 אשליה שיוצר הגומי, כי התחתונים,

 למזלנו הבעיה. את פותר שרוול, של
 קל הסוחרים, של הרע ולמזלם הטוב,
שי על־ידי באופנה, להיות כרגע מאוד
 היום של באופנה מ<־ימשים. בבגדים מוש

 וסירטי־אלכ־ כיווצים, וולאנים, הרבה יש
ר רך נשפך, הכל — שונים בצבעים סון

 שימושיות עצות
 דוושות איו

מאיו יש
 אין דומה, לאפקט לבד להגיע כדי עשיר.
ת צורך ת. להיו תופרת־עילי
 מאחרי המסתתרת קידר, טובה היא מי

ת אלה? רעיונו
ם עם 35 בת אשה היא טובה  בחר עיניי

ת לות  ״האופנה ילדה. של ונשמה נוצצו
 ״החוכמה טובה. אמרה עצמה,״ על חוזרת

האי ולטעם לאופי נאמן להישאר היא
 בגדים במיבחר להתלבש וגם שלך, שי

שע זה להתלבש כי יקרה, לא ובצורה
מיבצע. לא שוע,

ד ״למדוד נה זה שלמה שעה הראי לי
 רואה אני כמובן. הזמן, לנו -ש אם דר,
טוי בזה שיות, של מאוד יפה בי  של האי

ת החלומות ־ אשה. כל של והפנטסיו לו  ה
מד זה מחשבה ד עו  של לזה גמור בניגו

: אומרות שהיו אמהותנו, ו  כבר תפסיקי לנ
!המראה לפני לעמוד
שת? אני ״איך  מצב״הרוח. לפי מתלב
שת לא אני מצב־רוח לי כשאין ב מתלב
ר: ההיפך אלא התאם מו  נסיכה, כמו הג

 משתפר היום בהמשך ואז, מלכה, כמו
שלי.״ מצב־הרוח

ול המתניים בתפר חשימלה את לפרוס ? מיני חצאית
 לעשות אפשר העליון מהחלק הקיים. הכיווץ את השאיר

ועוד. לצוואר עניבות להכין אפשר הנותר מהבד ומיוחדת. מודרנית קיצית, חולצה
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