
 מותניה את להבליט ומתעקשת רוצה
 חגורת־הירכיים את לרכוס תמיד תוכל

 האחרון. בכפתור עור, העשוייה הרחבה,
 לצוואר ערי הוא ונוסף חדשני אביזר
 פלסטי חיקוי או אמיתיים צדפים עשוי

 על התלוי בהירים, בצבעים לצדפים,
דמויית־פנינים. שרשרת
 וחגיגיים מיוחדים ולאירועים לערב

 כותנה אורגנזה מבד שימלה ג׳רי עיצב
 תפוח השרוול סגול. בציבעי מפוספסת

 הסינר, ובסגנון צרה החצאית ביותר,
 מעטרת תואם בר של שניה כששכבה

 הדגש רחבות. כנפיים בארבע אותה
 הירכיים, ועד המותנים על הוא

 מסביב כרוכה סגולה כשפיסת־בד
 בחזיתה. בקשר ונרכסת למותניים

על מבד פרח להידור: תוספת .

 על שקופה פלסטיק ושרשרת השיער
הצוואר.

 הז׳קט גם המראה. את לגוון
 תדמית־ עם חוזר, רבעי שלושת באורך
 לאורך מותאם כשהוא ונשית, חדשה

 30 .20 מתחתיו המבצבצת החצאית
 של הפשתן חליפת היא זאת סנטימטר.

 עם אדום פשתן אריג עשויה מליץ.
 לבנים עטורי) (גימור פספואלים

 בגווני המודפסת כותנה. וול וחולצת
 בפרחים לבן רקע על ושחור אדום

 לז׳קט'המהודר מתחת ובולטת קטנים
מקופלת. ואימרתו רחבים ששרווליו

 הז׳קט את ללבוש שמעדיפה מי
 לגסות יכולה מתחתיו חולצה ללא

עליה אשר כל מראיה. את לגוון
חלקים. לשלושה מתפצלת החמרהמשולש פיצול

 גם אפשר שלמה. עור פיסת היא מאחורנית
חום נצבע עור עשויה החגורה מאחורנית. כשהאבזמים נמהופן לרוכסה

 וורוד בירוק מודפסת אפורה, בכותנה חלקים, משני והחליפה טבעי
 נעשה, התצלום הפראו. בסגנון היא והחצאית סרעפת חושפת כשהחולצה

אביבה. אצל לרכוש אפשר השימלה את אבל בפאריס, אמנם,
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מליץ). ג׳רי של (שניהם אדומה פישתן חליפת ומימין מאורגנזה ערב

 פיסת־בד ירכה על לכרוך הוא לעשות
ותואמת. רחבה

 עצות כמה פלסטיק. או אריג
 לעשות חומרים ומאילו כיצד אישיות,

 ובמחיר בזריזות חגורת־ירכיים
הם החומרים כיס. לכל המתאים
ועור. פלסטיק אריג. — שלושה
 הצבע מבהינת המתאים אריג מכל
 אופנתית; חגורת־ירכיים לעשות אפשר
 40ל־ 20 בין הבד־ברוחב •את גיזרי

 מטר עד מטר של ובאורך סנטימטר
 בקשר וקישרי בצדדים תיפרי וחצי.
רגיל.

 להשתמש ניתן עיקרון אותו לפי
אבזם. בקצהו ולתפור פלסטי בחומר

המז והגדולות, הרחבות העור חגורות הןצמודות שחי
 ביחד ללבשן אפשר מיני. חצאית כמעט כירות

פיבקו. בעיצוב ושורטס. וארוכים צרים מכנסיים על גם לחוד, אחת כל או
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