
א־סימטף
 חולצות של האלכסונית סגירה

 החולצה סיני, הצווארון .ברוך".
 אפור דק פס עם תכלת בצגעי

 צורך ואין מעולה מטיב הבד
שקל 2300 לצרכן: המחיר לגהצו.

 לאופנה חזר היא גם הדיפטין בולטים.
 ושנפציס ואקטים מיכנסיים, בצורת
ואפור. בורדו שנהב, חמרה, בצבעי
 נס. לא הדק הקורדרוי של ליחו גם
 בעיקר מתמחה מאן גיא חברת

 צריה לא .בלומר לבוש, במערכות
 מתאים מיכנס ולמצוא רגלים לכתת

 לחנות מחנות לרוץ צריך לא לחולצה,
 למה המתאים משהו למצוא ולנסות
 מוצאים מאן גיא אצל נקנה. שכבר

קומפלט. הכל
 בסדר. . די דווקא המחירים

 חולצת־סריג שקל. 2000. מיכניסיים:
שקל. 5000 ומיכנסי־צמר:

 עוסק סיגמן מחברת עובדיה יעקב
ארבע מתוכו האופנה, בענף שנה 12

|11ך |  הוא וחדשני. אופנתי בד של שם אלא מעופף באלון לא זה ^
1# !  האופנאי לוי, שוקי משי. כמו ומבריק ניילון כמו נראה |1 *\

לגולשי כטריינינג הנראות אימוניות ספורט" .גלי לחברת עיצב המוכשר,

 הו! שבצילום בדגמים הרוח. מפני מגנות וגם מחממות גם שהן סקי
 ומאו׳ אחר, שונה, נופך המוסיף הבאלון בד את הפוטר בבד לשלב העדיף
מאוד ושונים רבים הם זה לחורף לוי שוקי שבחר הצבעים שילובי מקורי.
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 הספורט של הלבן הספורטיבי המראה זההגדוד גטסב׳
.פרומיס' חברת הטניס. שהוא הלבן,

 צריף כלשהו בספורט עוסקים כאשר גם כי מאמינה חפץ ענת והמעצבת
 להסתובב הכיף שבא ולמי אופנה מירחון יצאנו כאילו להיראות וכדאי

מההרגשה. שייהנה הצהריים אחר שבת של הפנאי בשעות בבית ככה

 לבדו. מעצב והוא אופנת־גברים. שנים
 בדי מייבא הוא מהנסיון. — הידע

 גיהוץ, ללא כותנה או מיוחדים ויסקוזה
 חולצות הן השנה שלו והשלאגר

 ובעלות צווארון חסרות רחבות,
פנימיים. נסתרים כפתורים

 צהוב־חלמון, אפורים, הם הצבעים
 או ושחור בורדו־יין כחול־רויאל,

 מחירי האלה. הצבעים שילובי
לצרכן. שקל 2700 — 2100 החולצות:
 בבעלותם לגברים, אדמו אופנת

 לייבוביץ, ואלי עזרא חיה הצמד של
ממעצב־ סקיצות או חולצות מקבלת

 בפאריס, דה־פו־י מישל האופנה
 בדי הבדים, בארץ, אותם ומייצרת
 בגדלים באותיות, מודפסים ויסקוזה

 חולצות: מחיר מוטיבים. ובמיני שונים
שקל. 2600

 לגברים מייצרים שם ברוך. באופנת
 מדהימה קולקציה יש ימימה, מימים
 ״טיב לגברים. חולצות של ביופיה
 מעינינו, בראש עומדים הבד ואיכות

 מנכ״ל אומר עיצוב־החולצה,״ כך ואחר
אמיתי. שימחה החברה,

 סימטרי בסגנון הן השנה החולצות
קטן. והצווארון בולטים הכיסים —

 בג׳ינ המתמחים ששון, רונלד
 מצליחי ולילדים, לנשים לגברים,
 שינוייו מחדש. פעם בכל להפתיע
 עו כיסים, עוד אותיות, תוספות,
 רחו צווארון ארוך, ז׳אקט רוכסנים,
צר. צווארון
 רונל אחראי הדגמים עיצוב על
 הייצו ועל מדרום־אפריקה, ששון

 וני? שלום מנצחים בישראל המקומי
 נמוכי! אינם הם והמחירים? תנעמי.

 אופנו ג׳ינס הוא ג׳ינס כל אצלם אבל
 אחו גם לביש ונשאר היטב, ותפור
4 בעמוד (המשך כביסות. הרבה

|11ך1ךלץ״ך  גדולוו או קטנות באותיות ך
111 1/  אלי! הגיעו שונים ובאיורים 11 1-

 חבר! אימצה ואותם האמריקאית מהאופנה היישר
 .גילי אופנת של כפולה אימונית מימין: .אדמו".

ארון וטריינינג שורטס גופיה, המשלבת לגבר,
1^_49


