
בשעות-הערב ביציאה וגם הבוקר ,בשעות
גבי אומרת  כזאת, חליפה ללבוש אשה יכולה 11 ן#1ע? /

 אותה מקשטת כשפיסת-עור אפור, בציבעי החולצה מודל. מגבי פינשטיין,
 שלא כן בירכיים, הצמודה בגיזדה אד קלוש, אומנם והחצאית בחזיתה,

שקל. 5.000 ומחירו בנפרד, נמכר חלק כל אותה. הלובשת את תשמין

מ י * |1ן ל |  רחבים, גדולים, סוודרים מילר שרה לעצב התחילה ן
^11 / 11|  ומעלה. דולר 70מ־ הם אצלה המחירים ויפים. זרוקים /

 ללובשם ״אפשר אומרת, היא טריות," לחמניות כמו נמכרים ״הסוודרים
אופנתית." ולהיראות צמר, או עור גיינס, טרנינג, מיכנסי מעל

48

ראו 45ם עד 5מ־ם החורף: שר הסוודרים דו

 נדוד רא*.8
ח רחב וזיו

 מילת־המפתח זוהי — וודרים ך*
 אלה, בימים גם החורף. של

 לובשים כבר לבוא, מבושש כשהחורף
 — סוודר בבקרים, ולפעמים בערבים

 מאקריליק מצמר, עבה, או דק סוודר
ממוהר. או

 הסוודרים, מחירי האמירו השנה
 גדול סוודר ביד. הסרוגים אלה בעיקר

 כפי דולר, 200ל־ 100 בין עולה ורחב
 ״מחיר הסרגנית: פורח, מירי שמסבירה

 המיובא, הצמר ומחיר יקר, הוא הצמר
יקר יותר, ומיוחד ביותר משובח שהוא

יותר. עוד
 יצירה," הוא סוודר כל ״אצלי

 עצמי את מתאימה ״אני מירי. אומרת
 את שסחף האופנה, של החדש לגל

 ארצות־הברית של מרכזי־האופנה
ארט־ קריאייטיב והנקרא השנה,

 אקרילן, בד עם מעורב בצמר ומתחילות, לחובבות
ריבו לו: משולשים. בשילובי שחור״לבן, בציבעי לה:
מסולסל. ובצמר חלק בצמר גיאומטרי בסימון עים

1| :1 י ך הגי בסימון בסריגת־יד, סוודר ך
/ 1 1 1 /  פולגת הטכסטיל חברת אומטרי. 1

גם אך מיקצועיות, לסרגניות סריגה הוראות נותנת

 היא כשהכוונה האמנות), את ויר(עינדי
 שונה סוודר ותלבש תקנה אשה שכל

אחרת. גם ותיראה
 להתלבש אשה לכל ממליצה ״אני
 את ולהתאים בראי, לבבואתה בהתאם
 רק ולא עורה, לגווני הסוודר ציבעי

 נשיות, לבטא חייב הבגד האופנה. לצו
 דרמאתית או רומנטית עדינות

 ובמטרת באשה תלוי — ואגרסיביות
הבגד."

 התמחותה וללקוחה. למלתחה
 עבודות־יד. בסוודרים היא מירי של

 סוודרים מירי עיצבה ׳84 לחורף
ב הקבצן, במראה גדולים, פראיים,
 כמו ומנוגדים. חזקים צבעים שילובי

 בכחול־ בחרדל, ואדום, אפור עם בחום
 סוגי־ שילבה היא ובירוק־זית. ז׳יאטאן

 צמר־ עם בוקלה־משי כמו שונים צמר
 מוהר, בשילוב עבה צמר או גס, כבשים

 כיתמי־צבע עדינים, ואנגורה מוהר
 או סריגה בדוגמאות משולבים ענקיים
ז׳אקרד.
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