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היטב, סרקי הראש, את כופפי הבעיה? מתגבוה קוקו
 מיצזזך את עטרי גבוה. קוקו ועשי בגומי לפפי

צווארך. על ותיליון בתנוך־אוזנך עגיל שימי קטיפה, או מסאטן יפה בסרט

אפשר

 וחתיכית, צעירה איתה להיראות כדי בית. מעשה
 קטנים. בפרחים או ציבעוניות בסיכות־סבתא השתמשי

העורף. על היורדות מסולסלות שיער קווצות להשאיר

סוטוקליפסיס
בשלל למצאן שניתן המיספרה

 שחזרו הקליפסים,
 סיכות הן לאופנה,

צבעי כולל צבעים,

 הקצוות ואת ראשך, את הרימי
לטעמך. בהתאם סדרי

 מסודרת להיות באופנה עכשיו
לע תוכלי זאת יחד. גם ופרועה

 קצוות־השיער את תפזרי אם שות
 נופל, שערך אם ולכאן. לכאן
ת במיברשת. קימעה אותו נפחי

 שימי מיוחדת? יותר להיות צר,
הו מיצחך, על כלשהו יפה סרט
אבי כל או תיליון עגיל׳ לו סיפי

למחמאות. וצפי תואם, אחר זר
 לא ראשך עדיין אם בערב,

 לספי שנית, סרקי מהגומי, כואב
 יותר בצורה סרקי והפעם בפומי,

 לראשך מסביב קשת מסודרת.
 או מסאטן אפשר — רחב סרט

 מקופל צעיף אפילו או מטקיפה
ה קשר את תשכחי יאל אך —

יו מיוחד עגיל לב. שימי פרפר.
להופעה. הוא גם סיף

 יפה יהיה זה ברור: אחד דבר
במסיבה. לאיבוד תלכי לא ואת

ת כו סי
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הר אין מהגן. הילדים את לקחת
 טוב, להיראות רוצה את פנאי. בה

ול פשוט יקר. זמן לאבד מבלי
לא שערותיך את סרקי עניין:

 צמתית קשת במהירות שימי חור,
צמה). (מלשון

 דמיו מעט עס אלה, בסיכות שימוש וזתב. כסף
 מקטיפו או מסאטן סרט החיצונית. ההופעה את ישנה

העליונה׳ (בתמונה מיוחד מראה לך ישווה

 בעיניך, חן מוצא הרעיון אם
לש גם בקלות אותו לאמץ !תוכלי

שעות־היום. אר
ה האצילי, המראה לאוהבות

 שיגעוני פיתרון ותאסוף, מטופח
 והספר. המיספרה של טובות בלי

שביל צרי שערותיך, את סרקי

 ב צד כל הרימי הפדחת, באמצע
 באצבע וגלגלי מעלה בלפי גפרד
 ואי לחיזוק סבתא סיכות שימי

 המת האחורי, החלק את תשכחי
 הוסיפ פנים. כלפי הוא גם גלגל

 לצוואו שרשרת לאוזניים, עגילים
תואם. צעיף או


