
חלל איש
ספרי

אי־טי. להיות רוצה ילד כל
ישנים, בגדים הוא הפיתוח

מתאים. ואיפור מלופפים ברזלים כסף, בצבע
כאנגן

הרכבת.

 הפי- הירגעו. דאגה, אל ובכן,
 ש- ממה קל יותר הרבה תרץ

 ללא גם לביצוע וניתן חשבתן,
 התחפושות מיוחדת. כספית הוצאה

 עשויות ואינן מסוכנות אינן גם
 צריכות אינכן פלסטיק. או נייר

 לא וגם מעולות תופרות להיות
צרי אינכן מיקצועיות. מעצבות

 ואיך. מה מוחככן את לייגע כות
 לקרוא הוא לעשות עליכן אשר כל
 באחת לבחור לפניכן, אשר את

להכ לכן יתחשק ואם האפשריות,
קדימה. — שינויים ניס

ה במלאכת להתחיל נוכל לא

 לנילי להודות בלי וההכנה הסבר
 על מרמת־גן, האופנאית טופז,

 ישבה אשר היא ועזרתה. תרומתה
חייכן. על להקל איד וחשבי׳

אי־טיס
וזול פשוט

גן ):2366 הזה (העולם רוזן, ונדה הצעירה המעצבת שלשנו
 באות צבוע קרטון פיסת אחיד, בצבע בגד־ריקוד

 מחיבורן או אדום מסדין להיעשות היכולה ציבעונית וגלימה £
לחיבור. סרט תופרים כשבקצוות תואמות אדומות מגבות שתי של

 בעולם עכשיו,לתחפושות. ף
 ושרוב טוב שכולו עולם שלנו, ו

 רגלים שתי עם הם האדם בני
 הילדים דווקא רוצים הקרקע, על

תש 1 חלל למה אנשי-חלל. להיות
 אבל תתפלאו, אי-טי. את אלו
 ואינה להכנה, קלה תחפושת זוהי

 ממון לא וגם רב, זמן גוזלת
 לעשות עליכן אשר כל מיותר.

 וחולצה מיכנסים זוג לקחת הוא
ש נעלים פלוס בשימוש, שאינם

 בכל אך הכלח, עליהן אבד כבר
לג אותן, לזרוק הלב כאב זאת
 ולקנות לחומרי-בניין לחנות שת

 להתיז כסף, בצבע ספריי קופסת
אחר־ שיכסיפו. עד הבגדים כל על

המישפחה לנר נווים תחנושות
מיוהדת כספית הוצאה רדא

.

מריס

*  רבות נשים פומלות דוע ן
 מכאבי ינואר־פברואר בחודשי 1■

 מאיתנו רבות חשות מדוע ז ראש
 הסיבה ומשונים? שונים לחצים

 מחלת זוהי ביותר: פשוטה לכך
 החושבות האמהות מחלת פורים,

ית למה והערב: השכם וחוככות
 ואיך ? הבת תלבש מה 1 הבן חפש

 שאליה הפורים במסיבת ניראה
מ כבר לנו נאמר ושבה הוזמנו

!חובה היא התחפושת ראש

בזול
ולבנים. לבנות המתאימה תחפושת

 את שאיחרו המרגישות לאמהות ואפילו
מוגזם. ואיפור ביטחון סיכות מיני, חצאית

כדור לאנטנות מוסיפים המצח. בינוני- בעובי ברזל לוקחים כך
גם צובעים רוצים ואם פינג־פונג, כדי קפיץ בצורת אותו מסלסלים
מו- הפנים את כסף. בצבע אותו ומחברים אנטנות, שתי שיווצרו
אפור־כחול בעיפרון בטאלק. רחים על שייקשר אדום לסרט בליפוף

ארונות מנקה
48

 הליכלוכוניס לכל המתאימה תחפושת
להתחפש. בלי השנה, כל כך שנראים

 והציור הצביעה במלאכת ושיתחילו ביד, שחור עיפרון לקטנים תנו
אישית. להתבטאות טוב עצמו, על וגם הבגדים על העצמית,
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