
של ימיק
 הקרים, החורף כימי עם,
מפ גשם פעיל הנשים קנו

 הלירה היום לירות. 10ב- יק
ל הפך והפלסטיק לשקל 1

 אי־ ומעצביו ברוך אברהם ן.
 של בתצוגה הפלסטיק את

 הם ערכו. שאותה ת־החורף
כששיכמית טריינינגים ו

פלסטיק
 מונחת ושקופה פשוטה פלסטיק
עליהם.

 את עדיין פשט לא הפלסטיק
 חומר גם יכול גשם ובימי הרגל,

 ב־ זוכה אינו שלאחרונה — כזה
נא אותנו לשמש הנאות, ביחס
______ מנה.

 שני רחל הוסיפה הדיפטין למיכנסימנומר נסינס
 היא הלבנים תמגפיס על כיסי־נמר;

 את מפרווה; חיה של ראש תקעה חגורת־עור על בד־נמר; הדביקה
 הקולר את ידיה; בנוו תפרה והכריות הנוצצים עם תארנל חולצת
ישנה. יהלומים סיכת שעליו בד־נמר, משארית עשתה לצווארה מסביב

9 עבד׳ רחל 1
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ש מ ת ש ה ל 1
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רחל: מפשרת
 מנד ארגל שאריוודבד קניתי

 באחת שמצאתי וזול, פשוט מר,
 נחלת־בנימין. ברחוב מהחנויות

 של גיזרה לפי הבד את גזרתי
 ותפרתי לי שהיתד. אחרת חולצה

 שהחולצה כדי מכונה. בתפר ביד
 ומיוחדת, מעניינת יותר תהייה

ש מה כסף, פתיתי לה הוספתי
 בחנות- שקניתי ״נוצצים,״ נקרא

הדבק ופשוט בפרוטות, סידקית
הו רגיל. בדבק החולצה על תי

ה להדגשת כריות שתי ספתי
וזהו. כתפיים

 מאוהבת הייתי תקופה באותה
 של שארית גם קניתי הנמר. בבד

ח ממנו גזרתי מנומר, בד־קטיפה
תפר וצרה, וארוכה ישרה תיכה

 יפרם, לא שהבד כדי בצדדים תי
 סטייל צמיד מין עליו ליפפתי

הס מתקופת לי שהיה יהלומים
 אותי שואל שלא אחד ואין בתא,

זה. מאיפה
ש מאותה נמרות. בעניין ועוד

ה וד! ש ב מעצבת-אופנה עו
ודאגנית, אמהית נפש עלת

 המק- ,17 בן שובב אח לה 1
 ולאופנוע? ללימודים חייו את

 פרנקפורט, דורין היא האחות
טיכ של מערכות לו מכינה

גדולים, וז׳אקטים רחבים ס

טוס לבעלי לאופנועים, הטובים
ול אופניים, על לרוכבים טוסים,
ולכולם. הג׳וגינג לרצי דיינים,

מש ביותר. פשוט הפרינציפ
 העמיד יפה, בבד-כותנה תמשים

 בסגנון הן החליפות גשם. בפני
שקל. 5000 ומחירן יוניסקס,

ח כד ך ש א ידיים, שתי יש א
 שתי להן שיש כאלה יש בל /

 לעשות היודעות ימניות, ידיים
 בסגולה שניחנה אחת מאין. יש

 בלכמן- רחל היא הזאת הנפלאה
 היא יוצר. פלא ממש היא קפליוק.
 חברותיה עליה אופרות קוסמת,

 לה יש בלבושה. בה המתקגאות
 כולה היא זהב. של ידיים ממש

ומ חידושים גיוונים, פטנטים,
עוף.

סכ שחברותיה כפי או רחל,
צעי היא ״קפליוקה,״ אותה נות
ה לבת, אם ,30 בת חטובה רה

 שיניים טורי שני תמיד חושפת
 הוצאתי לא פעם ״אף צוחקות.

 בכלל זה יקרים. בגדים על כסף
ב אני בתקציב. אצלי קיים לא
 של ותוספות שינוי אילתור, עד

 יוצא־ בגד היוצרות עבודות־יד,
דופן.

 עצמי, את זוכרת שאני ״מאז
 ב- אפילו בלבושי. שוגה הייתי

ה התילבושת היסודי בית־הספר
 היו אחידה. היתד, לא שלי אחידה

ושינויים.״ תוספות בה
 עליה, מעיד עודד, בעלה,

מיו בצורה לבושה תמיד ״רחל
 חושבים ואנשים ומסוגננת, חדת

 זה אבל מיליונים. מוציאה שהיא
כן.״ לא

 שאריות
ונוצצים

 לנו שתגלה מרחל יקשט־ ך
 ב־ נאותה והיא סודותיה את י—

 בפטנטים אותנו לשתף לב הפץ
שלה.

לשוק, הולכים ישן. סוודר לשינויהאיסליז נוצות
 בצבעים נוצות אוספים לחנות־עופות,

הטעם. לפי ותופרים מייבשים שוטפים, הביתה, באים שונים, ובגדלים
416


