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^ | אותו ולנפח הקצר, השיער את להרים התפירה. |#1 111 1/
מרושלת. בצורה למצח מסביב שארית־הבד את ולכייד קמעה

 מיסמזת צעיר,
 חגוות־בד או

 הואש ער
 את ישנו

 ההובעה, נר
 ונסו זמן ■חסנו

ויפתה
 שיעי, בעיות

תסרוקת
ומסברה

 לקשור קצוותיו, את לפזר הרטוב, השיער את להרים
 שחור סרש״קטיפה או בגד־הערב, את התואם צעיף

נפתרה. נבר והבעייה נטף או זהב טרט או הראש, על

 או מהים, חוזרים הבעייה:
המיט• מאוחר, ״תד::ד:.־ז, מהסאונה, 1 11/111

הפיתרון: פאן. לעשות וסבלנות פנאי אין סגורה, פרה

|1ף | | | ך ך11ך ך  או הפדחת, את לחמם ורוצים בחוץ בשקר 1ך
ורוצים מסודר מספיק לא כשהשיער בקיץ, ^ 1111 1□

ורחב. אריך צעיף מפל דקות בשתי סרבוש לעשות אפשר להחביאו,

 כלומר, הנלבש, לבגד בדיוק תואמת
 ובחומר. בצבע שונה או ממנו עשויה
 שנמצא במה ולשחק לתמרן אפשר

באמתחת.
 הקשירה שיטות הבובה. מראה

 נכון לביצוע. ולא־מסובכות רבות הן
 לא־ וידיים דמיון קצת שנדרש

 וכמה רצון קצת עם אבל שמאליות,
 אחת כל תוכל הראי, מול נסיונות
הקשירה. במעשה להצליח

 על כיום והנראית ביותר, הפשוטה
 להיראות שרוצה מי כל של ראשה
 הילדה קשר הוא וילדותית, צעירה
הבובה. מראה או הטובה

 השיער את מסרקים ההכנה: אופן
 יכול וצבעוני, דק סרט לוקחים לאחור,
 אחר, מבריק חומר כל או סאטן, להיות

 מתחת אותו מעבירים וכסף, זהב כמו
 וקושרים מעלה כלפי מרימים לשיער,

פרפר. בקשר בצד,

 פיסת־בד, לקחת אחרת: אפשרות
 סנטימטר, 8 לרוחב אותה לקפל

 קוקו בצורת לאחור השיער את לקשור
 מעלה. כלפי מנופח ברישול להרימו או

 ולקשור מטה כלפי הסרט את להניח
 פתרון ורחב. גדול פרפר קשר בעורף
 מסולסל או רטוב ששיערה למי נהדר

 וגם אלגנטית גם להיראות והרוצה
להדהים.

 הזרוק, המראה את שמעדיפה מי
 כלפי הארוך או הקצר שערה את תרים
 מכוונת מסודרת, בלתי בצורה מעלה

 ברוחב סרט מצחה על ותלפף מראש,
 או ג׳ינס מיכנסי עם סנטימטר. 5—3

 ממש להראות אפשר משונצת חצאית
וזרוקות. לזרוקים אופנה בירחון כמו

 למיסתוריות, וחושני. סכסי
 אפשר התורכי, המראה את המעדיפות

 צעיף. מכל בקלות, טרבוש, ליצור
 הראש שיער את לאסוף צריך ואחר
לפדחת. בסיכות ולהדקו בגומי היטב
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מ עשוי רומאי, קשר 11¥|1ך
 בעיקר מיספחות, שתי 1\111 !

לאופנתי. בגד כל הופך לחורף.
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