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שעברה מהשגה הלבנים בבגדים להשתמש אנשו

 גווני הצבעים. משתנים אביב *4
 חולפים והחום האפור השחור, ^

 באופנה. לשלוט מתחיל הלבן והצבע
 אינו שחינו צבע ומתמיד מאז הוא לבן
 ץלכהות, לבהירות מתאים הוא סר.

 למבוגרות ולשדופות, לעגלגלות
 לבוש חגיגי, נראה הוא ולצעירות.

 וחולצת לבנים בג׳ינס זה אם גם והדור,
 התעמלות נעלי סריג, או כותנה טריקו,

 — לבן הכל לבנות. עקב נעלי או
יחדיו. הולך תמיד

 שכבר למי אידיאלי פיתרון הוא לבן
 מה, עם תלבש מה וחושבת מתכננת

 כל שולפים פשוט, למה? יתאים ומה
 אבל העיניים. מול לבן שנראה מה

 הוא הכל, יאמרו לבן, בה. וקוץ אליה
 מהר, מתלכלך אך יפה, פרקטי, לא צבע
 ובשניה אותו, לובשים אחת פעם

מכבסים.
 וכל מכונת־כביסה יש הבעיה? מה
 את להטביל הוא לעשות יש אשר

 והלבן הכפתור על וללחוץ הכביסה
 באים שכאשר הוא, נכון וטהור. זך יוצא

לב לשים כדאי לבן, בצבע בגד לקנות

 דורש הבגד אם הכביסה. להוראות
 כי פעמיים, לחשוב כדאי יבש, ניקוי
למיליונרים. הוא היום יבש ניקוי

 את לתת יש לבן בגד כשקונים
דורש הוא אם הבד, לטיב גם הדעת

 מתכנני כאשר זה, את צריך גיהוץ.
 יפים בדים ועיצבו תיכננו הטכסטיל
 ולא מתקמטים שלא < ואופנתיים
מתרפטים.

מליץ, ג׳רי שקופים. מכנסיים

 בקולקציית־ עיצב העילית, אופנאי
 ומרהיבי־עין. רבים דגמים שלו הקיץ

 משלושה בנויה לבנה חליפה ביניהם
 חצאית מבד־מגבת, חולצה חלקים,

וז׳קט־כותנה.
 הז׳קט. את מסירים בחוץ, לוהט

 אותו. לובשים אחר־הצהריים, קריר
 בהוספת ואוורירי. נושם קליל, הבד

 שרשרת אדום, כובע כמו אביזרים,
 תואמות, וסנדלים חגורת־עור אדומה,
אחרת. נראים
 ברם גרשון מעצב־האופנה גם
 מעדיף הוא ולבן. בוהק בקיץ מאמין

 סריגים, העשויות מראה־השכבות את
 הפרינציפ שקוף. וטול כותנה טריקו,

 על אחד בלבן, הכל שכבות, של הוא
 להילבש יכול פריט כשכל השני,

 כמו להיראות רוצה שאינה ומי בנפרד,
 את ללבוש מוכרחה לא חגיגית בדואית
 היא השקופים. המיכנסיים על החצאית

 או קצרים מיכנסיים גם ללבוש יכולה
ולל והחגיגי הארוך הז׳קט את לנצל
 שימלת־מעיל בתוך בנפרד ׳אותו בוש

רחבה בחגורה במותניים אותה ולרכוס

 ומקוריות לבנות יאכטינג מערכות גלי חברת עבור עיצבלוי שוקי
שקל; 4.680 (ג׳קוזי): האוברול מחיר ניילון. עשויות

אופנתי. ללהיט בארה׳ב נחשב הניילון שקל. 4.930 הז׳קט(מארינס): מחיר
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בארץ מכירים אותו הצרפתי התיכון הים מועדון

 העשויה חליפה עיצב ברם באשקלון. מהמועדון
 מיכנסיים, בלבן: הכל וכמובן, בדים, של שכבות
וטול. טריקו עשויים ארוך, ומעיל חולצה חצאית,
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