
מעלות. 50 או 40 מינוס היא הקרוב חורף
 פורת, ומירי מילר שרה מורג, אורה

 סרגניות אומנם הן שלהן, הוותק סדר לפי
העו סרגניות כבר להן יש אך מקצועיות,

 מיוחדות מקצועיות, שלושתן עבורן. בדות
ושונות.
 כבר סריגה בעסקי נמצאת מורג אורה

 במשו זמן. להרבה נחשב וזה שנים, 10
 עשו שלא מה את מחפשת היא השנים כל

שהיו חומרים לשלב נטיה לה יש האחרים.

 יש גברי. לא ובהחלט זרוק, לא אך טיבי,
 דמיון הרבה עם שובבות הרבה בדגמיה
 נקי, צמר עשויים הסוודרים כל והומור.
מיבו קונה או מחו״ל מזמינה היא שאותו
אנים.

פס הם זה לחורף בחרה שהיא הצבעים
ש כפי או ושחורים, בדים חומים, טלים,

 — המלוכלכים״ ״כל אותם מגדירה היא
ה ובשביל מלוכלך. וחציל מלוכלך ורוד

שקל, 3000 עד 2500 נשלם האלה מלוכלכים

 תמיד לא הכותרות, פן לרדת לא גם אגת
קור וסיפוריה מעלליה על אופנה. בענייני

 ותפשה חידשה, היא הפעם גם תמיד. אים
בזמן. הפרינציפ את

וס בצמר דרכה את התחילה פילר שרה
 גבר בזכות מעט לא שנה, לפני רק ריגה
 ברמן, זמי לשם העונה שיער, כסוף נאה,

 הים. בשפת הרגל על בטעות לה שדרך
הת בחייה: חשובים דברים שני קרו ואז

שגם לחשוב התחילה והיא אהבה פתחה

יו
שקר 4000־1 2500 ביו החורף רשום תצטרך

 בגילגול שהיתה עתיקחקטיפה
 היא שולחן, מפת שעבר

מורג. אורת של אכסקלוסיבי סוודר היום
50 _ _ _ _ _

 של המפתח מילת זווהי _ וודרים ^
י ח בסוודרים. מוצפת המדינה החורף. ״

 סוודרים. מרוב לפול מטים הראווה לונות
 ופהמיזרח לונדון מפארים, מיובאים סוודרים
 רקומים וקטנים, גדולים סוודרים הרחוק.

ל מזג-האוויר שתחזית כאילו וצבעוניים,

 למשל כמו יחדיו, שולבו ושלא טאבו
עתי קטיפה עם בשילוב סרוגות אפודות

 שולחן מפות היו שעבר שבגילגול קה,
 מוצאת היא החופרים את קיר. שטיחי או

פר בבתים למיניהם, הפישפשים בשוקי
 שנתב מיד או לעתיקות ובחנויות טיים

 וחידושים, שינויים מחפשת תמיד אורה
 יפים. רק הם אם אותה מספק זה אץ אבל
 הסיגנון את מקוריים. להיות צריכים הם

ספור* ככפרי־רופנטי, להגדיר אפשר שלה

 יחיד דגם הוא דגם שכל בטוחות נהיה אבל
ל המוכנות נשים יש זה ובשביל ובלעדי,

יותר. אף שלם
בזכות הכל

זמי
 אץ מילר שרה הסוודרים ׳מעצבת ת

ודו- ומוכרה ידועה היא להציג. צורך
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* רק לגברים המחיר חאקי' בצבע טהור צמר עשוי ולה, לו תואם י
והמשיכה. טוב כי ראתה לחברו/ לסרוג החלה שרה שקל. 3200 לנשים שקל, 2500

בעסדת־יד בסוודר שחפצה מי

 מפנקת סבתא לנו כשהייתה עם,
 אחר־כך לנו. שיסרוג מי היה וחרוצה,

 וניסתה לידיה, המסגרות את אמא לקחה
 היום, בהצלחה. פעמים הרבה מזלה את

 מודרנית נהייתה ואמא סבתא, לנו כשאין
 נותר לא הבוידעם, על שמה המסגרות ואת
 את להילחם או בעצמנו לסרוג אלא לנו

ו ביד, הסרוגים הסוודרים קניית מילחמת
כספנו. במיטב לשלם

 גם עסקים, ונשות סרגניות נשים, שלוש
 על עלו כך, להיקרא אוהבות אינן הן אם

 הישראלית לאשה למכור כיצד הרעיון
מיו ומצמר אישי בסגנון יד, עבודת סוודר

בא.
 — יפה רק לא

מקורי גם

 מוכנה עבודת־יד, עשוי שכולו שקוף, וקצת סרוג בסוודרטפח לגלות
 צמר עשוי הסוודר .16זד בן מילר אלירן לידה רייך. סיגל

באירופה. הסקי לאזורי בנסיעתה אותו, שסרגה מילר שרה קיבלה ההשראה ואת ורך, לבן
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