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 מאין שקל. 600 — מחירו ברוך. רבקה שעיצבה ובתכלת, בוורוד

ומהדמיון. שונים מירחוניס בעולם, מתערוכות־אופנה ? הרעיונות

 הגל על עלו מפעלים בעלי
 בגדי מייצרים והם ובזמן. מהר

 בקסן. אבל למבוגרים, כמו ילדים
 מיכנסי ספורטיבי, בקו בעיקר
תו שחפצים עם מטולאים ג׳ינס

 בסגנון משופשפים זאקטים אמים.
 ר לילדים מיננסי־רכיבה הבוקרים,

 מודפסות טריקו חליפות לילדות,
 ו־ זרוקה אופנה יוני־סקם, בסגנון

אמרי בחיקוי טי חולצות חתיכית,
 נוחות, (טריינינגים) אימוניות קאי,

ה מיוחד מבד ואזוריריות קיציות
 ואינו מתקמט שאינו זיעה, סופג

 כביסות אחרי גם צורה מאבד
 וחולצות מטריקו שורטס רבות,

שרוול. ללא
ש אחרים מעטים מעצבים יש

 רק ולעצב לעבוד מוכנים אינם
 לראות אי-אפשר העונה. בצבעי
 בצבעי רק לבושים בקיץ ילדים
 איך נמסה, גלידה כמו פסטל,
 הלוהט, האדום על לוותר אפשר
 ועל הטורקיז על המזעזע, הכחול
מסנוור.״ צהוב
 הילדים אופנת את שמייחד מה

 עובדים לא שהם זה הוא שלהם
 הוא, נהפוך קלאסיים. עיצובים על
לילדים. אופנה עושים הם

 לביגדי-ילדים, בשבוע־האופנה
 ושהת־ שטיר ישראלה שאירגנה

 השתתפו בתל־אביב, לאחרונה קיים
לילדים. המעצבות חברות 35

 מע- כהן, אורנה את שם פגשנו
בוגרת ,22 בת צעירה צבת־אופנה

 החולצה לחברה. בלעדי באופן בפאריס שהודפס
 ומיכנסי בכתפיים, כפתורים רכיסת עם טי בגיזרת.

קשירה. וחגורת במתנייס כיווצים עם רחבות ניקרס

ח1 ת י ד ! 111 }  לבן, כחול ארוס בצבע 111 י
״ י ■ י י  שעיצבה ואדום, ירוק *■י■״״■■ ^
מקורי, מבד־כותנה עשוי הדגם מריינוס. קמיר פרידה
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מחיר לשם. דבורה שעיצבה כותנה, עשויה לבנה

 יקר? קצת שקל. 970 — והחצאית שקל, 600 החולצה
היא ותחרה חגיגי בנד זהו אבל זול! לא בהחלט

■ זיכרוני דרורה צילומים: .ריק בד

לאח לימודיה את שסיימה שנקר,
 את לראות מעדיפה אורנה רונה.

 בבדי מתרוצצים בקיץ והקטנים
 מסבירה היא אבל וכותנות, טריקו

 בביגדי- גבוה בלאי שיש שמכיוון
 עשוי יהיה שהבגד חשוב ילדים,

 ביותר, טובה באיכות מחומרים
 יותר, קצת ישלם ההורה אם אפילו

ויש טריקו יש כי יודעים כולם כי

אח המיסמרטט טריקו יש טריקו,
 עמיד טריקו ויש אחת כביסה רי

כביסות. 50 אחרי גם חדש שנראה
 הלא־ המראה את אוהבת אורנה
בסג חליפות עיצבה והיא סימטרי,

 ורוד־צהוב בצבעי לבנות הזה נון
שעברה בשנה הקו ותכלת־לבן.
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