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ש מה אבל ומושלם, יפה נראה הכל
לנו. יתאים בהכרח לא לה י מתאים

 למדוד לנסות, פשוט: הוא הפתרון
בחנות, המראה מול עיניך, במו ולראות
 לעצותיה לשמוע לא לא. או מתאים

 היחידה היא המראה כי המוכרת, של
משקרת. שאיננה

 התחרש ומה ונקודות. פסים
 של בגדי־הים בקולקציית הקיץ

למראינו? הדואגות הרבות החברות
 הקולקציה מחולקת ליז באופנת

הצבעוני המראה סיגנונות: לארבעה אנחנו וכבר מגיע אביב בא, סח
זרחניים בצבעים המאופיין הגיאומטרי, מהשנה בגד״הים את שולפות ם

 המראה וכחול. ירוק ורוד, כמו עזים נמאס. די. פנינו. את ומעוותות שעברה
שנים כמה כבר נס אינו שליחו המנומר אותו לבשנו אמנם חדש. בגד־ים רוצות

הוא השנה הנערות. על במיוחד וחביב ונמשך ארוך הקיץ אבל אחת, עונה רק
מלייקרה. חלק שחור בגד עם משולב שנה. חצי לפחות

הפסים של האמריקאי המראה גם בצורה מתבלה אינו אמנם בגד״הים
שמה ללמדכן לאופנה. חזר והנקודות צורתו את מאבר לא וגם ממשית

 שילוב והיום השתנה טאבו פעם שהיה זה אין אבל קיצוני, באופן ואופנתיותו
וכך אופנתי מאוד האלה המוטיבים שני חדש. אחר לרצות מאיתנו מונע
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 על כמלחית להרגיש וגם לבן כובע
שפת־הים.

 בגיזרות ומאוורר. אופנתי
 הביקיני רב. שינוי חל לא בגדי־הים

 שהיה, כפי ומיניאטורי קטן נשאר
 הרגליים, את להאריך ממשיכה הטנגה

 והחידוש סימנים, ללא משזף הסטרפלס
הנמ־ ״פיתחי־החלונות" הם העיקרי

 רב בכסף בגדי־הים יעלו השנה
בד ת־ ס פי שקל אלף 15 עולה -

 משתנה: ואינה תמידית היא הבעייה
 ואיזה שלם, או ביקיני בגד־ים, איזה
 בשבועונים מביטות אנחנו צבע?

 בתצוגת- עינינו את מזינות ובירחוניס,
 שכל כפי אך, אחרת, או זו אופנה

 הצעי־ הדוגמניות על יודעת, אחת
האלה והצנומות הגבוהות ירות,

 עם סגולים בפסים חוף־הים על ניראה
 שחור, עם עז בוורוד לבנות, נקודות

 שילוב וכמובן, כחול עם זוהר בטורקיז
 והשחור, הלבן הקלאסיים, הצבעים שני

בדרור. רנן ליז עבור עיצב שאותם
 כחול בגד־ים הקיץ שתקנה ומי
או אדומה חגורת־בד לו להוסיף תוכל

 השלמים. בגדי־הים בצירי צאים
.יחד. גם ומאוורר אופנתי

 דגמים מעצבים מואה בחברת
 לאשה המתאימים צרפתי, בסיגנון

 הוא בגדי־הים מיבחר הישראלית.
 וער פסטל מצי׳בעי וצבעוני, עשיר
העיקרי כשהחידוש אדמה, ציבעי

 ומעוטר בשחור־לבן משובץ בגד־חוף מימין: וצהוב. ירוק בצבעי בהדפסים מעוטרת אדומה,
 אדום). בפס מעוטר שחור-לבן, משבצות ביקיני (מעל וירוק בחול אדום, צהוב, בפסים

צבען באיזה ללבושו בגד־ים איזה עצמנו: את נשאל השנה גם שחור. בגד־ים משמאל:  נחסך ובעזרתם מבגד־הים בלתי״נפרד חלק הםחוף ביגדי אוברזון:ט
 מעל לבריכה או לים ללבוש מה של כאב״הראש

חולצה האמצעי: בתצלום כמו ליציאה גם גדעון־מתאימות של חולצות״החוף בגד-הים.
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