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סוו של ד.רעיון במוחנו וצץ בנו,
במכונה.״ סרוגים דרים

 מיק- ידע חסרות שהיו השתיים,
מר פירסמו הן תושיה. גילו צועי,

חולצות, מעצבות לשעבו, גורות ווינה, אורית
ם סרוגים, ובגדי־׳□ זליפות ומאווררים גחוווי

, ה * ? ך ת ע ג ת ש  קונה מי ה
סריג '" *  סריג לובש מי בקיץ? /

 האופיינית התגובה זוהי בקיץ?״
ב סריג בישראל. רבות לנשים
מעו סריג חורף. משמעותו ישראל

 אבל זיקנה. של אסוציאציה רר
הכ הידע הרחבת למען גבירותי,

 שעשוי סריג, הוא טריקו גם ללי,
מסויימת. סריגה בטכניקה

 בשטח גם שטח, בכל כמו אבל
שלוק אותן חלוצות. יש הסריגים

 הטון. את ונותנות סיכונים חות
 קמי־ אורית הן כאלה מעיזות שתי

 כפי בקיצור, או אל־רון, ורינה נר
אר. עצמן את מכנות שהן
ה בעולם דרכן את התחילו הן

 כאשר וחצי, כשנה לפני אופנה
נמ לחוד אחת ולכל ביחד לשתיהן

 חינוך — ההוראה ממיקצוע אס
טעוני-הטיפוח. של בכיתות מיוחד

 ורינה ,26ה־ בת הרווקה אורית
בתי ומטופלת הנשואה ,28ה־ בת

 הימים. משכבר חברות הן נוק,
 התעניינות תחום לנו היה ״תמיד

 כשהגיעו האופנה. שהוא משותף,
 וה- המתיש במקצוע נפש עד מים

 את לממש החלטנו שלנו. שוחק
לבגדים. אהבתנו

או מספרת בחורף,״ היה ״זה
באו שיהיה תחום ״חיפשנו רית.
חש- בשוק. קיים שאיננו אך פנה,

סור מחפשות שהן בעיתונים דעות
 של מבוטל לא מיספר למכונה. גות

 אלה ועם איתנו, התקשרו נשים
 קבענו לרוחנו בטלפון שנשמעו
ש קודמות עבודות ראינו פגישה.

 רוב מהן. כמה על והימרנו להן
מבוג נשים הן מסתבר, הסורגות,

 שמנות לנשים לסרוג שרגילות רות
 עבורן הבגדים שמיבחר וזקנות,

 ניסינו זאת בכל אבל מוגבל. בשוק
אותן.

 היה לנו שהיה הראשון ״הקוריוז
 אנחנו היום ומעציב. מאכזב מאוד

 כמעט אז אבל כך, על צוחקות
ובי מסויימת לסורגת הגענו בכינו.
ב־ נסיונה את לראות ממנה קשנו
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מקום.״ אצלנו יש לילדים ״גם סרוגה. בחליפה השנתיים בת בלקין
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נמתח אינו בגד־היס לבן. ואקרילן ירוק לורקס

 הסריגה איכות בזכות צורתו את מאבד ואינו במים
להתע דגמיהן דכי השנה שקל. 1100 המחיר: והגימור.

ורינה. (מימין) אורית :למעלה בתמונה רבה. ניינות


