
החורף, של הלהיטים הם והלבן השחור
ב חליפת-צסר עיצב רפי לערב. בפרט

שהמ לפגע ונעימה רכה לבן־שנהב, צבע
 עם המיוחדת, הגיזרה בעל לז׳קט שותף

המיכנ־ ולזוג בצד הנרכסים הכפותרים
 התפורים הכיסים בעלי לו, השייכים סיים

 המעטרת העור, אימרת הוא הברך, מעל _
האלג המראה את לו ומקנה בשחור אותו
 או אביזר להוסיף כדאי זו לחליפה נטי.

שחו ומגפים שחור לבד כובע כמו שניים,
רים.

 חולצת־צמר גם בלטו האופנה בתצוגת
שחור, עור שסרט ורומנטית, גדולה לבנה,
מיב־ וחצאית אותה, מעמר בפראות, הגזור
 ושימושית ארוכה שחורה, קלושית, נסים
שקל. 4,500 המחיר: צמר. מבד

 גם ימצאו משובץ, בד המעדיפות נשים
 צמר בבד בחר רפי עור. בצרופי אותו

כחול, וטורקיז סוכריה וורוד בגווני משובץ
 בצווארון וורוד בעור משלב הוא שאותו

 בגיז־ היתרון המיכנסיים. ובמותני החולצה ״
 היא כי בטן, כל משטיחה היא — זו רה

שקל. 3,000 :המחיר באלכסון. גזורה
 נפש בעל מעצב־אופנה, הוא יעקובזון רפי

 בחור הוא סוחר. הפך לא שעדיין אומן, של
או בעיצוב זמן־מה שעבד ,30 בן ישראלי

מהאופ בעיקר הושפע אך בלונדון, פנה
 המעצב של מסיגנונו ובפרט, האיטלקית נה

 מכמה יותר עושה לא הוא ארמני. ג׳ורגו
 נראית העיר כל שלא כך לדגם, יחידות

 תראה שאשה והסיכוי אחידה, בתלבושת
אפסי. הוא הדגם באותו חברתה את

 הוא פעם מדי קבועות. לקוחות יש לרפי
 של וריאציות על פרטיות הזמנות מקבל

 אוהב הוא קטנים. בשינויים קיימים. מודלים
ש מה ספורטיביות־אלגנטיות, נשותיו את

 ללבוש לבת וגם לאם גם בהחלט מאפשר
 אפילו או לחילופין, הבגדים, אותם את

 תראה מהן אחת שאף מבלי מהם, חלקים
 היא לכך ביותר הטובה ההוכחה מגוחכת. י*

ה־ בת בתה רייך, וסיגל האם, רייך, אתי
 תופרים ליחו, נס לא שעוד למיני, גםעור מיני

 שצריך מה כל והמקורי. האופנתי העור את
מיני שמלת ללבוש אפשר זאומץ־לב. יפות ורגליים כסף קצת הוא

אופנתיים. קצרים ומגפיים צמודות־צמודות גרבי־טייטס עם גם זו20.

אלגנטי עוו
 עם ■המיוחדת הגיזרה בטל

אימרת־העור הוא המיכנסיים

 רכה לבן־שנהב בצבע בחליפת־צמר
 לדאקט המשותף למגע. ונעימה

 ולזוג בצדדים הנרכסיס הכפתורים
שחר) נוח (צילומים השחורה.

 בזוג התחתון החלק את להחליף אפשר תמיד אחר־הצהויים. של הה לכוס חברותיך
 הרעיון, את מצמר. אפורים במיכנסיים או תואמת, עור בחצאית אמיתיים, עור מיכנסי

החדשים. בדגמיו בו והשתמש יעקובזון, רפי המעצב אימץ בבדים, משולב עור של
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לדי המתאימה ומחממת, שונה חליפה זוהי טרזן. בסיגנון

 הגזור אפור, ועור צהוב פוטר
 זרוקה פיסת־עור זוהי ישרות.

ולקבלת לסופרמרקט צת־בוקר,


