
 מה אין בהריון, ואת מחניק, לח, חם,
 וכמה שפחות, כמה לובשים לעשות.
 אילו היא הבעיה אוורירי. שיותר

 הקטנים הביקיני ללבוש. תחתונים
 האחרים נופלים, כבר והסכסיים

 תחתוני את הבטן, באמצע לוחצים
 לא המידה וגם לקחת, נעים לא הבעל
 אתי מעצבת־האופנה מתאימה. תמיד
 הגאולה את הביאה מסברינה אבני

 לנשים תחתונים ועיצבה לנשים
בהריון.

 שכאלה. תחתונים סוגי שני קיימים
 מתאימים והם בצד, תפרים עם הראשון
 גבוהים הם מאוד. גדולה לבטן במיוחד

 ומתעגל הולך הקדמי וחלקם מאוד
 החלק הבטן. כל את ועוטף מעלה כלפי

 ידוע כי יחסית, גבוה הוא גם האחורי
 לפעמים הוא ההריון שאצלן נשים שיש

בישבן.
 על תפר השני מהסוג לתחתונים

 צידה עד הבטן את עוטף והוא הבטן
 אחוז ממאה עשויים התחתונים השני.

 והם ואלסטית, גמישה סריגתם כותנה,
 שבימי הוא יתרונם למגע. נעימים
 הזיעה את היטב סופגים הם החמסין

הנוטפת.
 למצוא אפשר התחתונים את

 אחד בצבע או בפסים שונים, בצבעים
 בלבד, לייצוא שווקו הם כה עד חלק.

 שהחליט מי החליט הקרוב מהשבוע אך
 הישראלית, הצרכנית אל גם להתייחס

 השונות. הבגדים בחנויות למצאם וניתן
שקל. 200 מחירם
 לתאומים, המצפות נשים גם

 להשיג יכולות הלאה וכן לשלישיה
 בכמה עשויים הם כי כאלה, תחתונים

מידות.

בהריון דנעדם תוזתננים

ערב! שימלת לא
 כותנת־ זוהי שימלת־ערב. אינה זו
 פרי ושקופה, מחוררת ארוכה, לילה

 קרדן, פייר מעצב־האופנה של דמיונו
 לחברת העיצוב זכיון את שנתן

 כותנת־הלילה הישראלית. מארכה
 ומחירן ניילון־פוליסטאר בד עשויות

במכונת־ אותן מכבסים שקל. 2228

ביד. או כביסה

 תלבשו שכאשר בחשבון רק קחו
 למהר זוגכן בן עלול כזו כותונת
 בטוח יהיה הוא כי עניבתו, את ולענוב
 מסיבת־גן לאיזו בדרך שאתם

רומנטית.

גבר
רענ^ן

 חתיך כל־כך הוא הזה הצעיר הגבר
 הוא גברי, הוא יפה, הוא לבכות. שבא

 שטני, שערו תכולות, עיניו מושלם.
 מספרים כך — והוא ושרירי, חסון גופו
 דוגמן, הוא נשים. מאוד אוהב —

 לו ויש שחקן־קולנוע, כמו הנראה
 מוכן הוא אין שאותו נוסף, מיקצוע
פינק. ירון ושמו 24 בן הוא לגלות.
 ומתייחס שנה, מזה מדגמן ירון

 לו המכניס צדדי עיסוק כאל לדוגמנות
 של הערצה יש, כסף אז נאותים. רווחים

 רק הוא עכשיו יש, הגילים כל נשים
 להפסיק כדי ומספקת טובה סיבה צריך

מבוקש. דוגמן־צמרת להיות

סינר
ליציאה

 שמלות־סינור אמהותינו לבשו פעם
 במים־ מלאים תמיד שהיו כיסים, עם

 ובמס־ בסוכריות בד, עשויות חטות
 עד עשוי ובשווייץ באוסטריה טיקים.

 ״דירנדל״, הנקרא הלאומי, הבגד היום
סינור. ומעליה חצאית שכבות שתי

 וחיה ברנוביץ זהבה עיצבו זה בקיץ
 גם שהן וחצאיות־סינור שמלות פריגת

 בצורה ועשויות אופנתיות, וגם יפות
 המשווה בשפיץ הנגמרת סימטרית לא

 השמלות יותר. דקיקה צללית לאשה
 מסויימות ובגזרות כותנה בד עשויות

 מבדים תפורות השמלות חשוף. הגב
 כמו ומנוגדים חזקים בצבעים חלקים

משו ומבדים סגול־צהוב, כחול־לבן,
 סגול בגווני ופרחים פסים של לבים

וירוק.
 ולכן לשימלה, תפור עצמו הסינור

 למטרות בו להשתמש אפשר אי
 נעים כאופנה אבל יותר, מעשיות

אופנת־העבר. על ולהתרפק להתחדש
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