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שרה. שד חברה שהוא שבצילום, ברמן, לזסי רק ולא גבר, לכל תועיל

 במי' ״מנבא, סירי. מספרת סרגתי,״ ״תמיד
 הארוכות בטיסות הפנאי בשעות וגם לואים

 וכשהברותי לעצמי, סרגתי דיילת. כשהייתי
 ש־ וביקשו התפעלו הן התוצאות את ראו

אנ אויתי עצרו פעם לא להן. גם אסריג
 פתאום הסוודר. מאיפה• אותי ושאלו שים

 סיבה שום ואין כישרונית שאני הבנתי
דרך מזה ואעשה יכולתי, את אפתח שלא

פורת, מירי מדגימות(מימין)מווזייו!אנגוחז
ו לופט אביבה המעצבת,

אוהבת סירי ומחממים. מלטפים שעירים בסוודריס כולן גיור, דנה

 מעצבת היא גיאומטריות. צורות עם בשילוב ואנגורה סוהייר
 כולם הסוודרים שייגרתיות. ולא נועזות דוגמות בעלי סוודרים

שקל. 4000 בסביבות הנע שלהם המחיר כמו לוהטים ממש חמים,

 הגיעו הן נרגעו, הן עכשיו ומטורפים. חדים
 מיד ויותר מטורף שיותר שכמה למסקנה

לעבוד.' יותר להן נעים חד,
סוו ואגגורה, מוהיר צמר אוהבת מירי

גי צורות של בשילוב ורכים שעירים דרים
 תפוח שרוול בעלי סוודרים או אומטריות,

 פנינים שילובי או רבעים שלושה באורך
 שנראה שכבות סוודר ואפילו וריקמה,

 ושני גולף צווארוגי שני — שניים כמו
המ כפול, סוודר הרגשת היוצרים שרוולים

כפליים. חמם
 העבר על בנוסטלגיה מביטה גם מירי

 נקי, מצמר סוודרים סרגה ולכן ההוליוודי,
בגב. ומחמיא עמוק ״ווי״ מחשוף עם

 חברת־ ובעל מירי, של מזלה התמזל
 התרשם, שלד״ הקולקציה את ראה אופנה
 פירי שלו. האופנה מעצבת להיות לה והציע

 כשהיא היום, בהן. והשיבה היססה לא
 שלה הסורגות המיפעל, בין בריצה עסוקה

 ונשמעת נראית היא הליליים והבילויים
 שלה המחירים ומהישגיו־.. מעצמה פרוצה

שקל. 4000ו־ 3000 בין הם

 רוצה. הוא גם כי סוודר, דרוש לגבר
לפעמים. קר לו וגם אופנתי להיות

 רוצה שהוא לה שגידנד לזמי, תודות
מטיב סוודר בארץ מוצא לא ושהוא סוודר

 פרנסה.״ ומקור אמנותית ביטוי
 הי כי אומנות, שלה בסוודרים רואה מירי

 הוא דגם כל יד, עבודת עשויים סוודרים
סוודר כל עצמה. בפני יצירה והוא יחידי

 מסרבת, אני שראתה, מישהי של כמו דר
באכסקלוסיביות.' מאמינה אני בי

ה לשעות עד לבד, מירי סדגה בהתחלה
סור- לה יש עכשיו אבל המוקדמות, בוקר

רף חו ר ה כי לנו מו כו הסוודרים אח ל

 לא לו סרגה היא רחמיה, נכמרו מעולה,
 של שלמה סידרה אלא אחד, סוודר רק

 טוב, כי שרה ראתה זרוק. בסגנון סוודרים
 אליה, ,16זד בן בנה את גם והלבישה
שי שוררת ומאז ידיה, מעשה בסוודרים

ברמן. את מילר במישפחת וצהלה מחה
 שלד״ הנשים על ויתרה לא שרה אבל

 עבים, בסוודרים החורף אותן מפנקת היא
 ההשראה את הסקי. בסגנון ולבנים רכים
ה לאזורי האחרונה בנסיעתה קיבלה היא
 המרהיבות• התוצאות ואת אירופה, של סקי

 ישראל, של,נשות ליבותיהן את שיחממו
 לסוודר המחיר שקל. 3200ב־ מוכרת היא

בלבד. שקל 2500 הוא גברי

 • יודעת אותו הלובשת ואשד, מקורי, הוא
 בעולם.• היחידי הוא שלה שהסתדר

־• •פלד־ לה שאסרוג מפני מבקשת ״כשאשר,

 כי מטורפת, שאני חשבו הן .בהתחלה גוית.
 קונבנציונאליות. בדוגמות סרגו הן אז עד

פיו- דברים ורוצה אליהן באה אני פתאום

סימון
הוליוודי

 היא הסרגניות כקבוצת שלישית
ובוותק. בגיל ביותר הצעירה מורת, מירי

א ונשתה שפעם מה עבורנו ת ב ס
צעירות נשים שלוש סבתא. שד החמים
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