
הכלכליות. והבעיות חוסר״העבודה המיתון, מורגש בה גם פאריס
 דיור כריסטין גם ממשיך אופנאי־העילית, כל כמו אבל

 מודפס כחול, קרפ״סאטן בד העשוייה זו, כמו יקרות שמלות לעצב
בישראל. מאשר יקר יותר בוודאי המחיר ושחורים. מרובעים בהדפסים

 אומרת שלי,״ בגדי־הערב ״גם
 מישהי שאם כך מתפרקים. ״הם דורין,
 עם הערב חצאית את ללבוש רוצה

יכולה. היא שחור, אנגורה סוודר
 של קהל לא הוא שלי הקונים ״קהל
 נשים לאירוע. שימלה הקונה עשירים,
 בבגד להשתמש רוצות אצלי הקונות

 שימלת־ערב של מחירה שיותר. כמה
 מחיר שקל." 18,000 הוא כזו מתפרקת

 שניתן ביותר היקרה שימלת־ערב
דולר. 200 הוא דורין אצל לרכוש
 אורנה החיפאית האופנאית גם
 לכל בגדים מעצבת ״אני אומרת: מרבך

 מסופר־ הסיגנונות, ובכל הרבדים
 עיצבתי הזה לחורף הפאנק. ועד אלגנט

 ובד שחור סאטן עשוייה שימלת־ערב
 היא השימלה כשגיזרת פרחוני, תחרה
 אשה לכל כמעט ומתאימה נשית, מאוד

 ואפילו מושלם אינו גופה אם אפילו
שופע." קצת

 מחשוף בעל הוא העליון החלק
 במה להראות לאשה ״המאפשר נריב,

 רחבים השרוולים האל.״ אותה חנן
 מכסים, שהם כך המרפק, עד ומגיעים

ועגו שמנמנה זרוע על בשעת־הצורך,
 והחצאית במותן צמודה הטליה לה.

הקרסול. עד חגיגי האורך שופעת,
)56 בעמוד (המשך
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ובהרבה שיותר כמה ילבשו שלי הבגדים שאת לי ״חשוב פרנקפורט:

 עם חצאית־הקלוש את ללבוש שמעוניינת מי מצהירה. היא וריאציות!"
 מחולצת״סטראפלס לחילופין או מכך, ליהנות תוכל תואם אנגורה סוודר

שקל. 18,000 המתפרקת: המערכת מחיר סאטן. מיכנסי עם חצי״שקופה,

המעצ של שימלתה מגיעההקרסול עד
מרבך, אורנה החיפאית בת

 תואמת. ותחרה סאטני בשחור שימלת״ערב שעיצבה
לכלה. להתאים יכולה לבן בצבע השיסלה אותה
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 תמרה ידי על עוצבה ירוק״טורקיז, טאפט בד עשויה
המיתון. את מיוחד באופן מרגישה שאינה יובל,

 היא אם אבל פעמיים. מכסימום או אחת
 אפורה או שחורה בשימלה בוחרת

 אותה ללבוש יכולה היא וסולידית,
רבות. פעמים

מעצ שאותן הארוכים בגדי־הערב
 אפור, שחור, בציבעי הן יהודית בת

 שילובי וכן ושנהב לבן אדום, כחול,
ולבן. שחור
 שמלות מזמינות ישראליות גם
 חגיגיים. מישפחתיים לאירועים כאלה

 המוכנים אנשים יש חשוב לאירוע
נכבד. סכום להוציא

עיצבה ספורטיבי, יותר בסיגנון

 חלקים, משני העשוייה מערכת יהודית
 ואורגנזה סאטן משי בד בשילובי

 השרוול כשגיזרת ושחור, בז׳ בצבעי
 שקופות החולצה ופני עטלפית היא

 מטפי יותר מגלות אינן אך במידת־מה
 חצאית י בגיזרת היא החצאית חיים.

 ספורטיביות. לבגד המשווה מיכנס,
 בגדיםשקל. 1600 המחיר:

הרבדים לבל
פרנק דורין עצבת־האוסנה

לה שיהיו לכך דואגת היא גם פורט

מסת כי שמלות־ערב, כמה בקולקציה
 מאוד מיצרך היא זה מסוג ששימלה בר

 שימלת־ את מעדיפה דורין מבוקש.
 תחרה העשויה השחורה הסקסית הערב

 כשהחלק העליון, בחלקה הצמודה
 יותר, רחב הוא שכבות. עשוי התחתון

 לעין הנראה והבד לקלוש מעט נוטה
תואמת. פירחונית תחרה הוא מעליו

 שמי כך ניידים, הם הפוף שרוולי
 שמעדיפה ומי אותם לובשת שרוצה
 הכתפיות את מסירה סטרפלס שימלת

מלכת אותם לובשת לא שפשוט או
חילה.


