
בכי להרניע!
 את היפנה לא הסינתטי המשי בד גם

 ממנו ומייצרים הלילה לשעות גבו
 כיופים המרהיבים וחלוקים, כותנות

ובמחירם.
 עם משתנים הם גם והאורכים,

 בסגנון רול, הבייבי היה פעם השנים.
 שבק קצת הוא היום הלהיט, ההוליוודי

 או הברך עד הוא החדש והאורך חיים
מתחתיה.

 - המחיר
המס זועק ^

 ללבני־ מחנות וצילה, ימה
 בתל־אביב, בכיכר־המדינה נשים

 אליהן הבאות הנשים רוב כי אומרות,
 וחלוקים. כותנות של סטים מחפשות

 גם במיטבן להיראות מעדיפות הנשים
חלוק, מחפשות אינן והן בבית כשהן

 לכותנות במקרה, אולי, יתאים אשר
כבר. הנמצאות
 מעדיפות יותר המבוגרות הנשים

 35 בין נע שמחירן הכותנה, כותנות את
 מחפשות עדיין הצעירות דולר. 80ל־
 העשוי, הקצרצר, הבייבי־דול את

 טוענות הן סינתטי. מבד בעיקר,
 מוכנות והן יותר צעיר שהבייבי־דול

 ויותר, דולר 70מ־ המחיר, את לשלם
הבד. בסוג תלוי

 משי וחלוקי כותנות של סטים
 בעלות אבל דולר, 185 עולים סינתטי

 בכותונת־ להתהדר מעדיפות האמצעים
 250-150 בין העולה אמיתית, משי

 300 הוא תואם חלוק כשמחיר דולר,
דולר.

 חוץ, תוצרת הוא המשי חלוק
 שימלת־ערב כמו ונראה יפה אלגנטי,
ומי חמס, זועק המחיר עשירה.

 אפשר כזה שבמחיר תמצא שתחשבן
 אצל מפוארת שימלת־ערב להזמין
עילית. אופנת מעצב

 אחרי כותונת־משי, נראית ואיך
 מקומטת! אחת? פעם אותה שלובשים

 הסט עם להתנהג צריך לכך נוסף
 לניקוי אותו ולמסור מירבית בעדינות

יבש.

ליום, גס ^
ללילה וגם

מת הנשים יקרים, מחירים ך•
 המעדיפות יש קונות. אבל לוננות, \ ו

 עם שחור בצבע מהודר חלוק־מגבת
 עם ורוד, או לבן או כסף, או זהב ריקמת
עדינה. תחרה גימור

 מאוד קל תוצרת־חוץ חלוק־מגבת
בין משלמים התענוג ועבור במישקלו,

ך1ך1?|1  מכותנה ומיכנסי״שורטס חולצונת \
^ |  בוורוד תחרה של הוא הגימור לבנה. £1< 1/

אומרת הזה," הסגנון את אוהבות ״הצעירות וצהוב.

 האם היא השאלה בתל״אביב. המדינה מכיכר סימה
 35מ״ המחיר: את לשלם גם אוהבות הצעירות אותן
שקלים. 7000ל״ כמעט כבר מגיע וזה ומעלה, דולר

חלקים, שני המעדיפות כאלה גם יש
 רחבה חולצה למעלה, בתצלום כמו

יפה, הוא הזה הצירוף ותחרה. סריג עשויות ומכנסיים

 הרוצות אלו איתו. לישון נוח ומאוד מתקמט לא הוא
 המכנסיים. את להוריד יכולות סכסיות להיראות
כרית־תחרה. גם לרכוש אפשר התמונה להשלמת

 תכלת, או לבן צהוב, ורוד, בציבעי מנוקד, כותנה בד ושקוף: *111111
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חופשי. להסתובב אפשר הילדים ליד אבל למירפסת, זה עם לצאת נעים

 אינו שכזה, חלוק דולר. 140ל־ 100
 שהוא הוא ויתרונו רבות שנים מתבלה

 100 מחלקים אם אז אופנתי. תמיד
 נורא. כל־כך לא זה שנים, לחמש דולר
 דולר, 60 שמחירן נעליים, זוג הרי

אחת. עונה אחרי מתבלה
הלב מערכות מעצבים בסברינה

 רכה מכותנה עשויות תחתונה שה
 יש ביותר. נשי מראה המעניקה ותחרה

 בתור כזו בגופיה המשתמשות בחורות
 המשתמשות ויש ליום קיצית חולצה

 התחתונים כאשר פיג׳מה, בחולצת
 ללילה. הסט את משלימים התואמים

 פיג׳מה מאשר זול יותר המחיר:
לקיץ. קצרצרה

היש הבלעדיות שלה במארכה,
 מעצבים קרדין, פייר דגמי על ראלית

 ומכנסיים, חולצה של מערכות־שינה
 ופוטר. קטיפה טריקו, מבדי בעיקר
 נוחים סטים בחורף העדיפו נשים הרבה

 מספר וחולצה, מכנסיים של שכאלה,
שמעוניינת, ומי מארכה, בעל יוסי,

 חלוק־קטיפה גם לכך להתאים יכולה
• תואם. בצבע

 שפופרת־צבע
מרובע וחור

 לאלה פטנטים כמה עכשיו, ף
 לקניית קייצי תקציב בידיהן שאין 1

 לרענן, רוצות והן חדשות כותנות
 מהשנים הכותנות את ולגוון לחדש

הקודמות.
 כותונת כל לחדש אפשר ראשית,

 בעיקר עדינה, תחרה הוספת על-ידי
 בצווארון, גם אבל האימרה, באזור

במכפלת. או בשרוולים
 ומעט ארוכה היא כותנתך אם שנית,

 של באורך גיזרי אותה, קצרי מאוסה,
 אלכסון בסרט ועטרי הברך מעל

 אפשר סאטן סרט אותו את מסאטן.
 על־ידי בכותנת עיקרי למוטיב להפוך

כיסים. שני בצורת כקישוט תפירתו
 הברך באורך כותנות שלישית,

אותן תגזרי כאשר לבייבי־דול ייהפכו
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