
ו ספורטיבי מראה לבגד שמשווה
 לנו המאפשר בגד זהו אלגנטי.

 הצבעים: נוחה. בצורה איתו לנוע
 כחולים שנהב, אדום, שחור, בד,

למיניהם. וירוקים
גוטפריד יהודית מעצבת־האופנה

 מווגש הסתיו
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 יחד הקדידים.
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״טר זה בסתיו־חורף עליו תפשה
 בד את שילבה היא רציני. מפ״

תו בצבעים בבדי־כותנה הקורדרוי
 וחמש־ יופיו את המבליטים אמים׳

ואופ חדשני מאוד מראה לו ווים
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הכל ־ שננוח
נד או ביחד
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לחוד: אחד
חליפת השנה

חלקים שלושה

נתי.
 וללבוש לנצל אפשר כזה בגד

 בשינויים והערב היום שעות בכל
 בעל מגף שטוחה, נעל :קלים

 מפלסטיק עשויים תכשיטים עקב;
 וכמובן בערב זהב ועשויים בבוקר

 להראות שאוהב למי הכובעים, —
מושלמת.

שאי הזה, ״האמצעי״ הקורדרוי
 גדולתו דק־דק, ואינו רחב־רחב נו

 נשים גם והולם מתאים שהוא היא,
העו קילוגרמים במיספר שניחנו

חמישים. על לים

לפירוק הניתנת

 דאקט גברית, חולצה וורודים, בסגולים וקורדרוימישבצות
 מתאים הבגד — ארוכים ומיכנסייס אופנוען של

פלסטילו בבוקר — באביזרים הוא היחידי כשהשינוי והערב, היום לשעות

 אפשר קורדרוי, מבד העשוייה החלקים, שלושת חליפת את זהב. ובערב
 גס ואפשר אלגנטית להראות אפשר שונים. בצרופים וללבוש לפרק

האחרון. האופנה צו לפי להראות כדאי תמיד אבל ספורטיבית, להראות

בעי העוסקת גוטפריד, יהודית
הס לא שנים. כתריסר אופנה צוב

 ד עליון חלק בעיצוב רק תפקה
 תואמים. זמיכנסים חולצה תחתון.

האי המראה את השנה הביאה היא
השכ מראה ׳82 חורף של רופאי

 אחד כל או יחד. הכל — בות
על- שניים חלקים. שלושה לחוד:

 כ־ימ פלוס השני, על אחד יוניים,
 מכנסיים, חצאית או חצאית נסיים,

 מתפרקים, הללו החלקים ושלושת
 משתמשים ואם לפרקם רוצים אם

 שרוצים מה שיש, מה בתוספת בהם
במלתחה. שמוצאים ומה

 לסתיו־ לנו הכינה שיהודית מה
בערבים כבר המורגש זה, חורף

 של עילית אופנה זוהי הקרירים,
 3,700 בין המחירים: המוכן. הבגד
ל 5,300ו־ חלקים שני עבור שקל

 באיכות נתחשב אם חלקים. שלושה
 והכד הנקיה בתפירה המעולה, הבד

 חיסכון את בחשבון ונקח דוייקת
 ססנ0(״/ בבית היטב המתכבס הבד,

יותר. טוב נרגיש פותנה),

1 1 1 1 1 1 1 עם וללבישת לפירוק וניתנים מחממים חלקים שלושה 1
כתפיות חסר דאקט חולצה, בנפרד. אחר בגד כל 111^1^111

ומדוייקת. נקייה והתפירה מעולה הבד שקד. 5.200 המחיר ומיכנסייס.
שינודה

מתנשאת חטובה

 פרשי סימונה מדגימה הצורך, דעת שימלה גם שהיא
 ה׳ סימונה גוסקס. של הטריה דוגמנית־הבית ).21(

הדוגמנות. בעולם הראשונים צעדיה והחלה 175 'גובה

שד מראה הוא
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