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מהמסד ולא נעים נוח, זה ובחורף. בקיץ עור אוהבת ״אני האומרת:

 הקיץ של השרביים החמסין בימי
 אלא ללבוש, מה יודעים שאין רק לא

 שהיא מי כל שפחות. כמה מעדיפים
 בעלת בסדר, עד דקיק גוף בעלת

 יודעת יפות, עד נאות זוג־רגליים
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 הוא שכזה למזג־אויר שהתשובה
 המאווררים קצרים, מיכגסיים שורטס,

 הרגליים. את והמשזפים הגפיים את
טוב. יותר בד, שפחות כמה

 ב־ משופע הנוף יפה. ישיבה
 מיגרשי על רק לא שורטס. מיכנסי
 אפשר היום־יום. בחיי גם אלא הטניס,
 לים, למכולת, וללכת שורטס ללבוש
 בישיבת בהם להתהדר ואפילו לבריכה

העיר. במרכז בבית־קפה אחר־הצהריים
 עם נהדר הולכים שורטס מיכנסי

 סנדלי־עקב או שטוחות נעליים
 ובתשומת־הלב במראה תלוי גבוהים.
למשוף. שרוצים

 קצרצרים להיות יכולים שורטס
 כמה עד מעלה, כלפי ומקופלים

 בגיזרת להיות יכולים הם שיותר.
 עם הנרכס הנפוח, הבלון גיזרת בלוזון,

יכולים שורטס הירד. בצד סרטים שני
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 שליצים שני עם עור, עשויים להיות
 מבד להיות יכולים שורטס בצדדים.

 בסגנון או הזרוק, בסגנון צמוד, טריקו
 או קרעים, בצורת גזורים הצעיר, הגל

 כותנה, עשויים היטב, גזורים שורטס
 בגיזרה אחורינו, על יפה היושבים
מחמיאה.

 שורטס גם יש אימפרוביזציה.
 טפחיים: ומגלה טפח המכסה פאריסי,

גם לא. ותו בצדדים משולשים שני

 - וועג״ן קצו
 שונים. באורנים
 שונים, מחומרים

חמסיןה דים׳
 מהאופנה. פס לא עדיין הנמרי השורטס

 המבליט בוהק, סאטן מבד שורטס יש
 רך קטיפה מבד או ושעל, צעד כל

למגע. ונעים
 של מילת־האופנה זוהי שורטס,
 אותם להשיג ניתן החמים. ימות״הקיץ
בשוו וגם ברשתות־השווק בבוטיקים,

 מ־ לעשות גם אפשר שורטס קים.
 הוא זה ליחם. שנס ארוכים מיכנסיים

 רוצות שאינן לאלה אידיאלי פתרון
בתחייתו. ומאמינות בגד שום לזרוק
 את לגזור הוא לעשות יש אשר כל

 כותנה, או ג׳ינס הוא אם בין המיכנס,
 אימרתו את ולתפור הרצוי באורך
אימפרו־ שאוהבות מי נסתר. בתפר

 - הזה מהמין מיכנסי־שורטס ללבוש בהחלט אפשר וליציאה ך
 מגד מדי, רחבים לא מדי, צרים לא - ומקורי טוב בטעם י■1

רחבה. וחגורה אופנתיות סנדלים אלגנטי, ז׳קט בתוספת לבן, או שחור

אמיר(למעלה). שלומית מדגימהבלו: ג׳ינס
 בעיקר מתאים זה שורטס

בשרוכים. בצדדים הנקשר שורטס משמאל: לדקיקות.


