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חיתול. או צעיף הנדרש: הבד להשתזף. בגוף חלק לכל המאפשרת רירית,

 לדתיות רק לא הוא יסוי־ראש ^
 בהופעתן. לצנועות רק נועד ולא ^
 עיטור הוא צעיף, או הראש, על סרט

 אני ראו, האומר אכסטרווגאנטי, מאוד
 הנכנסת נערה, בחורה, אשה, כאן!

 למסיבה, או לנשף לאולם־חתונות,
 כן, ויאמרו, יזכרוה ראשה על וסרט
הראש. על הצעיף עם ההיא

 מוכרחים לא הג׳קוזי. אחרי
 את ולגוון לשנות כדי דוגמנית להיות

 מספיק וההופעה. התיסרוקת המראה,
ולהעיז. לנסות לרצות

 כמה לפחות בבית יש אשה לכל
או ישנות משמלות חגורות־בד צעיפים,

 לכל צרות. או רחבות חדשות,
 למצוא אפשר האלה פיסות־הבד

 ממון לחסוך היכול אוריגינאלי, שימוש
למיספרה. ללכת צורך אין כי וזמן,

 כהלכה, מטופל איננו השיער אם גם
 להסתיר ניתן חפוף, ולא שמנוני קצת
 אם או, אופנתית, מיטפחת על־ידי זאת

 או מהסאונה מהבריכה, מהים, חוזרים
 או רטוב עדיין והשיער מהג׳קוזי
 ההופעה סיגנון בדיוק לא וזה מתולתל,
 או הערב לאותו המתבקש

 המיטפחת דאגה, אל אחר־הצהרים,
לעזרה. תבוא

להיות יכולה פיסת־בד אותה

על המלופף הצעיף מראה הואוזווק אוון

 כלפי ברישול להרימו אפשר ולא״חפוף נלתי״מסודר
 הולם בגד ובצירוף המיטפחת את לברוך מעלה,

מסורקת. לא מאד וגם ומפתיעה מקורית להיראות

 בעיצוב אינדיאני ראש באופנתועד׳ קשו
 את כרמלי. ואילנה זיו ירדנה

 החזה את הראש; סביב מלפפים חגורת״הבד
 אחת, מוסיפים הראש ועל שרשרות בשלוש מקשטים
אחת. קשירה שיטת רק וזאת המראה. להשלמת

 או ענק כצעיף־גוף ומשמש לבגד מחובר הקאפישון כובע וקרם. כחול באפור, דמוי״שמיכה
 התיסרוקת השיער, על מגן הוא וגשמים. רוחות מפני להגנה ובחורף, בסתיו ככיסוי־ראש
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