
לריבה כיסוי
אפשר כזה כיסוי אחרת.

 בארוס.
 לריבה,

50ב־ לקנות

 המתאים שוגים, ובגדלים ירוק או צהוב, כחול,
 צינצנת לכל או לזיתים למריחה, לשוקולד לדבש,

תחתיות. המשמשות מפיות גם תופרות השתיים שקל.
ס ניסוי י ו ג מ

לשתי

 ומועדים במיטבח הנמצאים בישול לסיפרי בעיקר
 מצויין רעיון זהו שימושי. וגם יפה גם הכיסוי לליכלוו.

הכיסוי. את מביאה והשניה הספר את קונה אחת לחברה. מתנה להביא הרוצות חברות

 את להזמין מוברחים ״לא תמר:
 כמה להזמין אפשר ביחד. הסט כל

 ולבנות לתקציב, בהתאם פריטים,
 ממושך.״ בזמן שלמה מערכת
 :המחירים טבלת הנה זאת, ובכל

 מפית שקל< 700 לאסלה כיסוי
 לנייר נרתיק שקל! 130 לניאגרה
 לשלושה, אחד גליל בין טואלט,

שקל. 175 עד 90
 דו־צד- אישית מפית — במיטבח

 לכוס תחתית שקל! 250־220 דים
 210 צרפתי ללחם שקית !שקל 60

 110 פלפל או למלח כיסוי שקל!
כי < שקל 60 לביצה כיסוי !שקל

 גדולים, חשמליים למכשירים סוי
 ולמכשירים שקל 500 מיקסר, כמו

 שקל! 430 טוסטר, כמו קטנים,
ללח תחרה עם דקורטיבית מפית

 לחצי או קשות לביצים או מניות,
340 אבוקדו לחצי או אשכולית

 שקלן 260 תחרה עם סינר שקלן
שקל. 50 לצינצנת כיסוי

לעזור
למוהל

 גם מלבישות ותמר רים ף•
ייבוש. ומכונות מכונות־כביסה

מעו שקי-כביסה תופרות גם והן
למק דקורטיביות ושקיות טרים
מידה. לפי הכל כביסה, לות

 שיגעון כל — הכל לתפור ניתן
 ליישמם יכולה מרים אחד, כל של

 מעיל ואפילו לעציץ כיסוי בבד:
 אפשר זה את גם לכלב. כובע עם

שמי אפילו תפרנו ״כבר לתפור.
 ל- בתחרה ומעוטרת מרופדת כה

 קטנה כרית הכוללת ברית־מילה,
)66 בעמוד (המשך

□,ע*1*1 והטלפון תתקרר, לא שהביצה 11 *1 ץ1 *11 י
וחדשני אופנתי בבגד יתחדש -1 #

 חלוק את התואם בצבע לחדר־השינה, או הסלון לריהוט המתאים בצבע
כהן. מרים המכוסה הטלפון ליד שקל. 60 הביצה כיסוי מחיר הבוקר.

לאסלה ,ניסו
ובעזרת ספוג וריפוד תחרה בד

 וחום. בד בציבעי
 עשוי האסלה כיסוי

הוא נסתר גומי

 בוז בלקין אנושקה יושבת עליו בגד. כמו מתלבש
 מכוסה מימחטות־נייר של קופסה מעליה השנתיים,

■ זיכרוני דרורה צילומים: ובתחרה. בבד
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