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נס. אינו שליחם מנומר, מבד השורטס מיכנסי 1סכס נמו
 אם תשומת־לב, הרבה מושכים אלה שורטס מיכנסי

שחור. בגד״ים מעל לחוף־הים, גם מתאימים השורטס לא. או רוצים

ת עש■ א  ז
 עם בעצמו:

ו ו ע ת־ סו י  ב
 וסוטי־ארנסוו.

 אחור ניס עם
סיז־מ■ ניס או
 כמו חומרים להוסיף יכולות ביזציה

 אחורי כיס סרטי־אלכסון, פיסות־עור,
משא או תואמת מפיסת־בד קדמי או

 כמה של חיסכון וזה הגזור הבד רית
שקלים. מאות

 ההרמון ממיכנסי מיכנסי־זלמן.
 ולהפכן תועלת להפיק אפשר הרחבים
 אפילו, או, קצרים למיכנסיים בן־רגע

 את גם הברך. עד באורך מיכנסי־זלמן,
 ללא בארון השוכנת חצאית־המיכנסיים

 ממנה ולתפור לשנות אפשר שימוש
הבלון. בסגנון קצרים מכנסיים

 לאורך עד האימרה את לגזור יש
 לתפור לקפל, גומי, בד להוסיף הרצוי,

 מראה את האוהבות לנועזות, ולהשחיל.
 פיסת־בד היא שדרוש מה כל החתול:
 צעיף או סנטימטר, 20 כרוחב ארוכה,
 אותו לקשור הדרישות, על העונה
 לקשור תינוק, שמחתלים כפי ממש

 והרי לטבור מתחת, או מעל, באמצע,
ונועז. מקורי בגד־אופנתי

 נועזים, שיותר כמה — הצבעים גם
 — העונה צבעי כל למרחוק. נראים
וכו׳. וכר כחול לבן, אדום, שחור,

 חולצת־ עם ללבוש אפשר שורטס
 חולצת־משי עם וחשופה, קטנה טריקו

 או צרה חגורה עם קייצי ז׳קט עם ואף
הדוקה. או מרושלת רחבה,

ותס אופנתיים מישקפייס בעזרת
 חתיכה להיראות אפשר קייצית רוקת

 מהגיל שנים בכמה וצעירה ספורטיבית
האמיתי.
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