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אחרות. מפירמות זוגות להשיג וניתן דיור, של הם בתצלום המישקפיים

ה  הבגד, את עושה שהאביזר ¥
 עושה שהאשה זה אבל יודעות, כולנו (

מס כולן לא אולי, לכך, האביזר, את
 אצל אחרת נראה אביזר אותו כימות.

אשה. כל

 תכרוך אחת לדוגמה, צעיף, זה אם
 סביב השנייה צאוורה, סביבה אותו

 על אותו תקשור השלישית מותניה,
 על אותו תלפף והרביעית ראשה
תיקה. רצועת
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המותניים. לקו מתחת הנרכסת פיבקו, אביבה של בעיצובה חגורת־נחש
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 עושה האשה
האביזר את

בעצמו האביזר
 אי־ אביזרים, על מדברים כאשר

 בין ההבדל על לעמוד שלא אפשר
 הראשון ואביזרכקישוט. אביזר־איכות

 טובים מחומרים כלל, בדרך עושים,
 קטיפה. משי, עור, כמו ויקרים,

 הם הקישוטיים האביזרים לעומתו,
 האחרונה, הצעקה של אביזרי־אופנה

 כסף זהב, ציבעוני, פלסטיק העשויים
סוגיו. כל על בד או

 ושאר החגורות רוב היום עד
 היו המשובחות בחנויות האביזרים

 כמטאורים עלו לאחרונה תוצרת״חוץ.
 ישראלים, אביזרים מעצבי כמה

 מביישים ולא הזה בשטח חיל העושים
ואיטליה. פאריס אביזרי את

 בעל פן, ואפרת גדי הם כזה זוג
 שהתחילו צעירים, חיפאים צמד ואשה,

 סיימה אפרת שנה. חצי לפני דרכם את
 ועבדה אדריכלות במגמת הטכניון את

 ועסק למד וגדי שכירה כארכיטקטית
 הסיפוק את חסרו הם בגרפיקה.
 את הולידה לעיצוב ואהבתם בעבודה,

 את זנחו הם האביזרים. עיצוב
 תיקים, לעצב והתחילו מיקצועותיהם

קלאסי. בסיגנון אלגנטיים תיקי־עור
 הכל עשו עבודת־נמלים, עבדו הם

 עם המשיכו הם ותפרו. גזרו ציירו, ביד,
כל את משקיעים כשהם כובעי־עור,
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ת בפאייטים, המעוטרים הדקיקים, מו מפואר. בערב״גאלה ליציאה מתאי

במל בגד כל הכובע. תרבות
 מזו ואף שעברה מהשגה אפילו תחה,

 קרוב או קלאסי הוא שסיגנונו לפניה,
 אביזרים בשילוב שונה ייראה לכר,

שונים.
 החגורות. הן השנה האביזרים להיטי

 דמויות״העור, או חגורות־העור בעיקר
 או המותניים באיזור והנרכסות הרחבות

 בין הוא החגורה רוחב מתחתם. קצת
 מחניפות והן סנטימטר 15ל־ חמישה
 מתאימות אבל לדקות־הגיזרה, בעיקר
 במותניים בורכו שלא לאותן ביותר
 הנרכסת רחבה, שחגורה מפני צרים.

 ומשווה אותה מצרה המותן, על בחוזקה
ביותר. נשית צורה לה

ד ג ו ב ש  י
 ואחו, ראוכנת׳

יכולה ואת

■הסו האביזו
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