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 הדגישו החמישים שנות ף

 היה המוטו מותניהן. את הנשים ■4
 פלסטיק. כשחגורת צרה־צרה, טאליה

 והחמוקיים הגוף את מלפפת עור או בד
 ואנה. אנה מתנדנדים היו האחוריים-

 על הדגש את האופנאים שמו השנה
היוש ומיוחדות, רחבות חגורות־עור

לאשה, ומשוות הירכיים על היטב בות
ן ד ״ \ ך1| ן ן ן ע  ושונה. אחר מראה ולפיגורה לבגד חלקים שני 1ן

ו 11 1\ □ #  האופנאית עבר. מכל דגים אפו• מכותנה !
הבגד. את רק לא מעצבת פיבקו אביבה מליץ. גירי של בעיצובו רה,

 בצבע כותנה, מבד הגרפיטי, במראהמודפסת כותנה
הדגם, פיבקו. אביבה עיצבה: לבן. שחור

חשוף־חשוף. הגב גומי. באימרת מסתיים הקרסול, עד אופנתי באורן

.

 רחב השרוול היווני. המראה את מזכירה שנהב, בצבע
 האופנתי במראה נוסף דגש הקימונו. ז׳קט ובסגנון
הראש. על המלופף בד, מאותו צעיף הוא הזה החדיש

 לבגד מעל ברישול הנקשרתבו חגורת
 היא המותניים את והמדגישה

מכותנה היא פיבקו, בעיצוב השימלה, האופנה. שיא
 לכל המחמיאות החגורות את גם אלא
 שימלת־ היא הראייה וחלק. פשוט בגד

 אדום, כחול. בצבעי מטריקו. שפופרת
 צווארון־סירה עם שחור, או לבן ירוק,
 הכתפיים על המופשל ורחב, גדול
 המל־ כיסים. בעלות חגורות־עור ושתי
המותניים. את פפות

 או יחד ללבוש ניתן החוגרות את
לחוד. אחת כל

 השימלה. במראה החליפה את גם
 תוצרת־ טריקו מסריג אביבה שעיצבה

העשוייה בחגורת־ירכיים מגוונים חוץ.

 האופנה: מנת
 ■דניים חגוווח

ומדגישות רחבות
 כחלחל, בגוון נחשי בהדפס מעור

 מחיר השימלה. צבע את התואם
דולר. 100 החגורה:
 וחולצה פראו חצאית חלקים, לשני
 בגווני כותנה מבד סרעפת. החושפת

 דגים והדפסי וורוד טורקיז ירוק, אפור,
 חגורה מותאמת עבר. מכל מציצים

 החגורה חום. בצבע גס טבעי מעור
 ומגיעה במותן מתחילה רחבה־רחבה.

 בחזיתה הישבן. של התחתון לקו
 ומאחורנית לשלוש החגורה מתפצלת

שלמה. היא

גם בחזית. גדולים כיסים
 כיווצים־ עשויה השימלה כאשר

 מוסיפה דקיק. כותנה מבד כיווצים.
 תואם. מבד רחבה חגורה להופעה

 גם להיקשר יכולה זאת פיסת־בד
 מסביב כצעיף הראש, על כטורבן
 מרושלת בצורה להיכרך. או לצוואר
הנמוך. המותניים לקו מסביב קמעה.

 ממנו החומר גבוה. החגורות מחיר
 יקר חומד הוא העור, עשויות, הן

 טובות, חגורות־הירכיים אך ויוקרתי.
שעה לכל ואופנתיות מתאימות

 לעשירים עוד
 ״ ופלסטיק בד

האחרים לכל
לערב.. לצהרים, לבוקר, היום: משעות

 חלקים שני חליפת היא אחר חידוש
 ושניתן מליץ, ג׳רי שעיצב מכותנה
 ואדום. ורוד צהוב, לבן, בצבעי להשיג
 . שהפר מקומט, מבד־כותנה הוא הדגם

 גיזרת באירופה. להיט לאחרונה
 החצאית, וחלקה, פשוטה החולצה
 חזיתה, את מעטרים גדולים שכיסים
 של האסימטרי באורך מפתיעה
 עד הוא הכללי כשהאורך אימרתה,

הקרסוליים.
שמאוד מי השיער. על פרח


