
ן |1ן ורוד בצבטי הרחוק נזהמיזוח מיובאות שמלות־רשת ך
■ •  עבודת־ רשת ועשויים צבעוניים בפרחים מעוטרות וסגול, י י י

שקל. 1760 — שימלה מחיר צוקר. וגלי כפיר יפה מדגימות יד,

ם מ  בלעדיות לדייגים ה1יהיו ע
 הרשת הפכה היום הרשת, על *

 בקרוב ינצלו הנשים הכלל. לנחלת
יהיה הקיץ ללבוש. הרשת את

 וצבעוני. אוורירי מחורר, שקוף,
 רשת ברשת. ניתקל שניפנה לאן

ב רשת בחצאית, רשת בחולצה,
ובלי חזיה עם ברשת, רשת שורטס,

 ושת ושת,
תוווף

מת בגד־ים או בגד-גוף עם חזיה,
 טריקו, לשימלת מעל רשת חת,
 הכל — כובע־רשת רשת, תיק

רשת.
 האחרונה צו־האופנד. וכשמגיע

 ביג- יש מוצפת. המדינה לישראל,
 המיוצרים ויש מיובאים די־רשת

בארץ.
יפה שמלות-שק ייבאה הוד ריבי

 הבז׳ בצבע השק את מפארים. פיות
ואפליק חבלים חרוזים, מעטרים

ו כתום בצבעי נחשים של ציות
 שאפשר קייצי במחיר זה וכל חום.

 גם יש שקל. 4000 — ממנו להזיע
 אפליקציה עם וחווה אדם שימלת

כשכם- ומפתה, אדום תפוח של

ד סלוצקי. שמנה מדגימה ושחור ח

הכת את מעטרים גדולים תורים
 ונותנים השימלה, צידי ואת פיים

ל להציג שאוהבת למי הזדמנות
השזופות. רגליה את ראווה

 עלו הם גם מסתבר, ההודים,
 לא היא ואצלם הרשת, גל על

 עבודת עשויה היא רשת. סתם
 בשפה לה שקוראים כמו או יד,

 קרו- — הסרגנים של המיקצועית
שמ ייבאו וקרדי ניסים צור שה.
ואוורי רכה הודית מכותנה לות
פר עיטורי עם בלבן שכזאת רית

 וצהובים טורקיזים ורודים, חים
שקל. 1760 שמחירן
 מזה מעצבת־אופנה צמח זהבה

 מגמת את שסיימה אחרי שנתיים,
 והיא אורט, בבית־ספר האופנה

 טוב, בד הוא ״הרשת אומרת:
 מתאים ומאוד מתכווץ לא כבים,
 בכל להשיגו ניתן הישראלי. לקיץ

 משתלב והוא האופנתיים הצבעים
 כותנה. בד או טריקו בד עם נהדר
 אפשר אך ושקוף, נועז שהבד נכון

 ואת אטום בבד החזה את לכסות
ברשת. לאוורר השאר כל

 ביותר הלוהטים ביגדי-הגוף גם
 חלקם מרושתים. הם הקרוב לקיץ

 טריקו או לייקרה עשוי התחתון
 רשת באה ומעליו אחיד, בצבע
שונה. בצבע

 ביגדי- את מייבאת סלוצקי הדסה
 ילבש ומי מאנגליה. האלה הגוף

 היא והחתיכות,״ ״הצעירות ז אותם
 שרונה, בתה על ומביטה אומרת
 נשי גוף המציגה ,20ה־ בת חיילת

חטובות. רגלים וזוג מושלם
 ברשת- בים תתקלו אם ובכן,
 ורוצו עליה הסתערו אבודה, דייגים

 היא שלכן. הפרטית לתופרת ישר
איתה. לעשות מה תדע כבר

עינהו
דו־צדדי

ה בשדה וחידושים ילויים ך
 טוב, דבר תמיד הם קוסמטיקה י■

 משמעותי הוא השינוי כאשר בפרט
 זה הפעם האשה. של לעזרתה ובא

 צד דו־צדדי. עיפרון של בדמות
 ר כחול או שחור בצבע הוא אחד

 אומרת ספוגי. הוא השני בצידו
ה המדריכה פלדנקרייז־נחום פיצי

 שעל מה כל רבלון: של ראשית
 והופ למשוח, הוא לעשות, האשה

ונג בספוג ומטשטשים הופכים —
האיפור. מר

לטילטול. ונוח קומפקטי העיפרון
הקוסמ חברות שיצטרכו מה כל

 עיפרון יהיה בעתיד להמציא טיקה
תע את אוטומטית. אותך שיאפר

ה את יעשה והוא עיניך את צמי
 במה נסתפק זה בשלב אבל עבודה.

.2000 בשנת לא עדיין אנו שיש,

מחו״□ רא
 הומונאי, אנט של הסגנון הוא

 נפה הוא העור לשעבר. הדוגמנית
ללובשה. שנעים וקלילה נושמת

ש ם ^ שי  שנמאס המקטרות נ
 נמאס עקרות-בית, להיות להן

לב נמאס ומהתינוקות, מההריונות
 ולטפל. לגהץ לכבס, ולהדיח, של
 כדי דבר עושות ולא המקוננות יש

 ־ המתעוררות ויש מצבן, את לשנות
מצהי רבה ובהחלטיות אחד בוקר
 אומרות השינוי! יום זהו רות:

ועושות.
 הומו- ואנט בשן מיקה הן כאלה

נאי.
דקי בלונדית ,32 בת בשן מיקה

 בלהקה לשעבר זמרת ויפה, קה
 אנט ילדים. בשני ומטופלת צבאית

 ואצילה, תמירה ,38 בת הומונאי
ובגר בישראל לשעבר דוגמנית

ילדים. בשני מטופלת היא גם מניה,
באופ ומתמיד מאז עסקה מיקה

 את לעצמה ותפרה להנאתה, נה
 למדה לא פעם אף היא בגדיה. רוב

 בכישרון ניחנה ולמזלה תפירה
 ■י- ומצלי- המעזות מאלה היא טבעי.

 מתכננת היא בעיות, לה אץ חות.
ה על אותו מעלה בראשה, מודל
 גוזרת שלה הטכני בחוש ,נייר
אותו. תופרת הביצוע ובחוש אותו

הדו מעולם שפרשה אחרי אנט,
 ד האופנה בשטח נשארה גמנות,
 בחברה וחצי שנה במשך עבדה

ואח אופנה כמתאמת לביגדי-עור
 מסויים בשלב הייצוא. על ראית

 ציור־אופנה. למדה אף בחייה
 הכיוון יהיה שזה ידעתי ״תמיד

 אם יזיק לא שזה וחשבתי קולי
 השתיים, אומרת. היא לצייר,״ אדע

 קומה, ובאותה בניין באותו שכנות
 התעוררו הן שנה. 12 מזה וחברות

ש מעשה האחרון. בחורף סופית
אנט: מספרת היה, כך היה

 למיקה והצעתי הגיע ״החורף
 למה ביגדי-עור. לשתינו שתתפור

 בי- אוהבות מאוד אנחנו כי ז עור
ב נסיון היה לא למיקה גדי-עור.

 מה חשבנו אבל בעור, תפירה
 קנינו ז להיות יכול מה הסיכון,

 ומיקה עור חתיכות כמה מסוכן
 הביצוע אמנם חולצות. כמה תפרה

קי אבל עילית, היו לא והתפירה
 ראה שרק מי מכל מחמאות בלנו

 האלה הקומפלימנטים החולצות. את
 וחשבנו משהו, לנו עשו זאת בכל
קצת קולקציה נכין שלא למה
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