
מתאימים. בגוונים ואביורים לבנים ומכנסיים זהב כפתורי ננם שחור יפהפה

שוים  הלבנה חולצת־הדאקט של אורן לכל פזוריםננ
ואופנתי. שקט טדין שילוב השחורה. והחצאית

ותחרה. קטיפה במשי, שרר, דאן־לואי של הרומנטי המראה — מימין

האופנה מעצב של בבגדיו מושלמת ■1 1 ה
י11 \  זונח שאינו פרוביזור, עודד הישראלי י1^
הם בגדיו השנה. ימות בכל והלבן השחור ציבעי את

 שחור צרופי על אופנתיות. של תווית עם קלאסיים
 צבעים אלה אומר, הוא הרבה, לדבך צורו אין ולבן

וליהנות. להסתכל פשוט צריך ומרשימים, אלגנטיים

 העקבים, בעלות השחורות, לים
ש דקיקים, לגרבי־ניילון יצטרפו
 השטוחה והנעל לבנים, או חורים
 עשוי קצר גרב עם יפה תהיה

ש מי אחר. חומר כל או כותנה
 קטן דגטל להוסיף תוכל תרצה
 גל־ פשוט או הקצר, הגרב בקצה
ו העליון. בחלק הגרב את גלנה
 יש שחורה שרשרת־פלסטיק עוד:
 לשכוח לא אז אחת. לכל כמעט

הצוואר. על ברישול אותה לענוד
עגי לה אין שבמקרה למי

 לבנים, או שחורים תואמים, לים
 הוא בעולם ביותר הקל הפטנט
להו זהים, כפתורים שני לקנות

 על־ידי הצ׳ופצ׳יק את להם ריד
 פלסטי דבק עם להדביק שיוף,

ה לעגילים, מיוחדות לחצניות
 24 להתיבש לחת פרוטות, עולות
ולהתחדש. שעות
שחו ישנה, שימלה שיש למי

 — איכותי מבד טובה בגיזרה רה,
 לקנות לחנות, לרדת אלא לזרוק, לא

 או אורגנדין אורגנזה, צווארון
כמו — קטנים ושרוולנים תחרה,

ול בעדינות לתפור — בלבן בן
בשימחה. התחדש

 האום- כל עושים לדעתכן מה
בטריק משתמשים הם גם ז נאים

זור הם לדעתכן האם הזה. הידוע
ש מהקולקציה שנה חצי כל קים
? נמכרה שלא להם

 קנו הבדים בחנות שכחתי. כמעט
ב קטיפה, סרס סנטימטר 80 גם

 או שחור בצבע לכן, הרצוי רוח
הש זוהי יחד. שניהם או לבן,

 שימושית. ומאוד ביותר קטנה קעה
לצ מסביב אותו לקשור אפשר
 על השימלה, או החולצה ווארון
 פזור. שיער על פשוט או הקוקו,

 ש־ ■תחשבו שלא כדי ועכשיו
מה מצוצה השחור-לבן אופנת
ב נתחיל ההוכחות. הרי אצבע,
סע־ של כחול־לבן, ממקור הוכחה

 פרו־ עודד הישראלי צב־האופנה
 הכי הצבעים שאלה המודה ביזור,

 השנה. ימות בכל עליו אהובים
 אופנה, של עניין לא זה אצלו
אלגנ צבעים שני של שילוב אלא
 משתמש שהוא ומרשימים טיים
הדרך. כל לאורך בהם

 פרוביזור שעודד והלבן השחור
אופ קווים עם קלאסי הוא מעצב
 ולינן. משי מכותנה, ועשוי נתיים,

 צורך אין שחור-לבן צירופי ״על
 ״צריך אומר, הוא הרבה,״ לומר
ולהנות.״ להסתכל פשוט

ל בשנה פעמיים נוסע )עודד
האירו וההשפעה ורומא, ׳ פאריס

 אחד מעצב. של בבגדים ניכרת פית
 ביותר עליו האהובים המעצבים

ש הצ־פתי, סאן־לורן איב הוא
 נדירה שחור-לבן בקולקציית יצא

מכופ לבנה חולצת־דקם ביומיה.
ש שחורה, קצרה וחצאית תרת,

 כפתורי את ממשיכים כפתוריה
 לבן, והעיטור שחור הכובע הז׳קם.

 למה ודקיקים. שחורים והגרבים
 ו־ והתרשמו ראו ז בדיבור לרבות

ו הנפש חשבון את עשו אחר־כך
והר הארון, על הסתערו הכיס,
ואופ חדשנית מלתחה לכן כיבו
הוצאות. במינימום נתית
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