
 ביומיים כאן, להם, מכרנו ובוטיקים.
דולר. אלף 400ב־

 גם קולקציה, מבחינת בול ״קלענו
 וגם לבן, שחור, אדום, בצבעים

 הפיקה, ובבד הפוטר בבד בחומרים
 של הרחבות ובגזרות הוופל במראה
הספורטיבי." המראה

 מזרחי, ניסים היה נוסף מרוצה
 העדיפו הקניינים אינדיאני. מראש
 יפה יותר שאצלו לו אמרו ממנו, לקנות
 ברמה היא שלו והקולקציה זול ויותר

בינלאומית.
 זיו ירדנה עיצבו הקולקציה את
המוכשרות המעצבות כרמלי, ואילנה

 העשויות גוטקס של מפוארות גשמלות״ערב המלון
 שמלות״הערב קנייני אן ופיטים. ג׳ורג׳ט משי, טאפט,
הסחורה. את ימכרו לבד וגוטקס הגיעו לא במעט

ודיג״ בשבוע״האופנה הראשונה בפעם השתתפההסנסית לי
 בעלת צאלים, מינה גיינגיט. חברת״העור עבור מנה

לי בתצלום: אותה. יכירו בכה אצלי. לדגמן צ׳אנס לה נתתי אמרה: גיינגיט,

 היתה זאת שלמן. חווה של בעיצובה כחול־רוקפור, בצבע נפה עור בז׳קט
 הן מחוץ־לארץ. אורחות כמה וגם חיילות ביניהן צעירות, למספר הזדמנות

שבאו. כלעומת וחזרו כספן את נטלו רגע, מכל נהנו האופנה, בשבוע הופיעו

 גלי, חברת של העשירה מהקולקציה מאוד התפעלו גרמנים ^1111171
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ימים. לשלושה דוגמנית שהפכה בלימן, דורית החיילת מימין: גדולה.

 בבוקר, בתשע למחרת, שתופענה כדי
דוג הוסיפה ושלוות," רעננות יפות
אחרת. מנית

 לא הדוגמניות בלונדון. בחלונות
 והתצוגה, החזרות מאווירת מרוצות היו

 בכל היו, אבל ועצוב שקט היה השבוע
 היה מהם אחד שחגגו. יצרנים כמה זאת,

 איציק פיצי. מחברת ויטונסקי, איציק
 זוזו־ קטי ולעסקים, לחיים וחברתו

 מתערוכת ימים כמה לפני חזרו בסקי,
בדיסל שהתקיימה צ־פ־ד, האופנה

 להם היתד, ושם שבגרמניה, דורף
 אחת בתערוכה לא־נורמלית, הצלחה

דולר. במיליון מכרו הם
 בשבוע־ גם משתתפים הם ומדוע

מבו אנחנו ״כי הישראלי? האופנה
 אלינו, ״באו קטי, אומרת קשים.״
 שווייצריה, מגרמניה, קניינים לחדר,
קטלוגים מבתי־כלבו, אנגליה, הולנד,

 בסיגנון דגמים וכמה שנקר, בוגרות
כספין. יובל עיצב אחר

 ״בית־הכלבו בגאווה: אומר ניסים
 את יפתח הארודס, בלונדון, הגדול

 בחלו־ כשהדקורציה שלו, עונת־הקיץ
 ראש־ אופנת של יהיו נות־הראווה
אינדיאני.״
 של בחדרם הראש. מן דגמים

 ישבו מניבה ברוד וישראל אברהם
מחירים. שיורידו ולחצו קניינים שני
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