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אותי. הביאה חברה המקום, על ידעתי ״לא קלי. גרייס סימון את נירים

ל ך ו ך ע  לפירמה איטלקי חיקוי לכן, פס עם שחורה מיטגרת ה
\ |/11 1 1 תי תלמידת מירב, היא המודדת הידועה. ״קארירה" 1
בגאווה. ששון מדווח שנים," מזה. אצלי קונות דוגמניות ״הרבה כון.

מספיק. צבעים מיבחר וחומות.
 נערות, ״כולם! ששון? אצל קונה ומי

 דוגמניות,״ הרבה וגם אמהות בחורות,
גלויה: בגאווה אומר הוא

 קבועות לקוחות שהן אמהות ״יש
 בנותיהן את השולחות משנים, שלי

 הן שאצלי יודעות הן אליי. הצעירות
 אופנתיים יפים, מישקפיים תמצאנה
וזולים.״

 צבעוניים, משקפיים גם לששון יש
 שקל. 650 במחיר פאנקיסטי, בסיגנון

יוקו בסיגנון עגולים, מישקפיים אלה

מיסגרת־מתכת. עשויים אונו,
 לאוזן, מפה עובר ששון של שמו
 לדוגמנית, ומדוגמנית לחברה מחברה
 בקניית מסתפקות אינן כלל שבררו

אחד. זוג
 תשע בשעה בוקר בכל מגיע ששון

 שמח שלו, העץ אל ,53 אלנבי לרחוב
 את ומצחצח מנגב הוא וטוב־לב.
 לפי העץ, על אותם ותולה משקפיו

 הוא בעיר,״ זול הכי ״אני וצבע. סיגנון
 ולא טלפון לא חנות, לא לי ״אין אומר,

ונאמן.״ עבות, עץ רק מיסיס,

—
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אופנת־ לא זאת וחזיה חתונים ךץ
 או ומיכנסיים, חזיה אבל הרחוב, 1 1

 הולך. בהחלט זה שורטס, או חצאית,
 הקונבנציונלית. לחזיה הכוונה אין

 חול־ זה, בסיגנון לחולצה היא הכונה
 עשויה ביותר, קיצית קטנטונת, צונת
 ואפילו עור בד, — אפשרי חומר מכל

לביש. פלסטיק
 היא זו. חזיית־חולצה של גדולתה

 יש אם ליחה. נס לא שנים כמה שמזה
 מן אותה שילפי כזאת, אחת לך

 לקנותה תוכלי — לא ואם המגירה,
 הכוללים מעצבי־האופנה, טובי אצל

זה. לקיץ גם שלהם בקולקציה אותה

חזיות
חח

 גרא, עודד הקטן. החזה יתרון
 לערב, מערכת תיכנן מעצב־האופנה,

 שחורה מאורגנזה היא כשהחולצה
חול היא לשקיפות והפיתרון שקופה

 או סטרפלס חזיית במקום סטרפלס צת
קומבינזון.

 עיצב ניבה, מחברת לוי, שוקי גם
 מאריג־כותנה תלת־חלקית מערכת
 כשחזיה ולבן, בז׳ בצבעי התזות בהדפס
 מתחת כחולצונת משמשת תואמת
 חזה שצריך נכון הארוך. הקיץ למעיל

 כדי מדי שופע ולא מדי גרול לא
 שגם ההוכחה וזאת שכזה, דגם ללבוש

יתרונות. יש קטן לחזה
המעצ מירחון־אוסנה. יציאה

לקו לקהל נותנת פרידלנדר נורה בת
 מצטלמת והיא אישית, רוגמה חותיה

 אלגנטית ספורטיבית, בחליפה־כותנה
 למטה) משמאל, (בתצלום ונשית

1 תשומת־לב. מושכת וחולצת־חזיה
 אישי נסיון לעשות המעוניינת

 צעיף קהי ידיה: במו זאת לעשות תוכל
 30 של ברוחב פיסת־בד או וארוך, צר

 החזה היקף של ובאורך סנטימטר,
 קישרי פשוט או במרכז, כווצי פלוס.
 על־ידי מאחור וסיגרי הבד במרכז קשר

גומי. או לולאות קרסים,
 כובע, כמו אביזרים בתוספת

 כאילו תיראי וצמידים חגורה שרשרת,
צרפתי. מירחון־אופנה יצאת

|1 1ק1|  תלת־חלקית(למעלה, מערכת ״גיבה" חברת עבור עיצב 1י
חזיית עם בבד, התזות בהדפס כותנה, מאריג משמאל) 1 / /|1111

מכותנה. רשת סריג של שילוב מימין: השימלה תואמת. סטרפלס

1 1 1 מיבנסיים של לערב, מערכת עיצב \1ך1 1
שקופה. אורגנזה וחולצת שחורים 11 111 1 111/

בשחור. קטנה, סטרפלגס חזיית־חולצה עם אפשר
 ומע מדגימה1פרידלנדו! נורה

 חליפת צבת
תוספת. רק היא החזיה אדמה. בצבע כותנה
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