
מעטפה. בגיזרת או ישר הוא השימלה
 מעצב לוי, אילן קשירת־חבל.

 עשירה קולקציה עיצב עור, בגד
 נשים ההולמת ספורט־אלגגט, בסיגנון
 לכל ומתאימה הגילים בכל וגברים
 נוח המראה בערב, או ביום ארוע,

ומרובע.
 מיכנסיים, — בקולקציה פריט כל
 לעמוד יכול עליון, חלק או חצאית
 אחר לפריט ולהתאים עצמו בזכות

 חולצת־ אחרת: אפשרות בקולקציה.
 מיכנסי עם וספורטיבית גדולה עור

 עם הדוקים מיכנסי־עור או ג׳ינס,
 לקיץ הבולטים כשהצבעים טי, חולצה

ואדום. חרדל ירוק, כחול, לבן, הם
 בהרכבים הם החזקים הצבעים

 ויוצרים א־סימטריים גיאומטריים,
 לוי, אילן וקיצית. עליזה אווירה
 גם מחדל האיטלקי הקו את שהביא

 שורטס, של סופר־צעירה סידרה עיצב
 ומערכות ווסטים חצאיות־מיני, גופיות,

קשירת־חבל. עם לבוש
 בחר פולופ גי אפור־פנינה.

 היא והתוצאה נשי המאוד במראה
כמו חוורים בצבעים רכות שמלות

 לי הביאה .אמי בגדים: לעצמה לעצב
 מצא שלא משעמם, שחור בצבע סוודר

 אותו להניח לי היה חבל בעיני. חן
 והחלטתי לחברה, אותו לתת או בארון,
 פאייטים קניתי עליו. לרקום

 בצורה אותם ורקמתי ציבעוניים
 שראה מי כל הסוודר. בחזית מרוכזת

 התלהב מאוד עלי, הסוודר את
 ואז אותו. קניתי היכן לדעת והתעניין

 מבזבזת לא שאני ההחלטה בליבי גמלה
בגדים. על כספים יותר

 מכונת־ לקנות היה הבא ״השלב
 להתאמן והתחלתי קניתי תפירה.

 לתכתיבי־ צמודה לא אני בגזירות.
 תופרת אני לציבעי־אופנה. או אופנה

 ואני אמנותית נטיה לי יש לי. שבא מה
 האלמנטים כל את לשלב אוהבת

 פאייטים, עור, כמו בבגד, האפשריים
ושרשראות. וניטים כותנה

 ולא פשוטים בבדים משתמשת ״אני
 בבית, לבד אותם צובעת ואפילו יקרים
 לחומרי־בניין. בחנות שקונים בצבע

 את משרים מאוד: פשוט הוא התהליך
 מים עם בסיר ההוראות, לפי הבד,

כשעה. ומערבבים רותחים
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 זהו אחרים. וציבעי־אבן אפור־פנינה
 זאמש מעור העשוי אוונגאררי מראה

 מושפעים השרוולים — כמשי רך
 בעלי־נפח, הם היפאני, מהסיגנון

 הכללי .כשהקו בעור, ועשירים רחבים
ופשוט. נקי הוא

 פולופ בחר הספורטיבי למראה
 למשי הדומה המקומט, העור בסגנון

 מראה לבגד משווה זה עור מקומט.
 אבל מעט, זרוק אף ואולי וקל חדשני

זאת. בכל אלגנטי, סממן עם
 שהחליטה מי וסקסי. חשוף

 מאריג לא בגד, שום קונה לא שהיא
 נאה בלונדינית, צעירה היא מעור, ולא

 ליאת לשם העונה ,24 בת וחטובה
 למחול בסטודיו עובדת ליאת סירס.

 כחולת־אירובי. עצמה את ומגדירה
 אוהבת היא הריקוד למחלת בנוסף
יריח. במו בגדיה את ולתפור לעצב
 לכך, מיקצועי רקע שום לה אין

 וכישרונה לבגדים אהבתה רק אלא
שנים ארבע לפני התחילה היא הטבעי.

 וסב־ חשופים בגדים אוהבת ״אני
 כאלה אבל עמוקים, שסעים עם סיים,

הצנועים.״ החלקים את מגלים שאינם
 ליאת של המומחיות המשקל. על

 עושה שהיא ובאבזרים בבגדים היא
 מעור, בגד״ים כמו מעור. לעצמה
 כמה לי ועשיתי לגוון ״רציתי למשל:
 שאריות־עור קונה אני מעור. ביקיני

 בצבעים אותן מחברת המשקל, על
 אחת, פיסת־עור ויוצרת התואמים

 נוחה בגיזרה זוג״תחתונים לוקחת
 לחלק הגיזרה את ממנו ומוציאה וטובה

 כלשהי מחזיה בגד־הים. של התחתון
 העליון, לחלק הגיזרה את לוקחת אני

 למערכת בהתאם. העור את וגוזרת
 נוספות פיסות־עור מחברת אני הזאת

 ביקיני ויוצרת תואמים, בצבעים
 אחד, לאף שאין ואופנתי חדשני

טרזן." של ג׳יין בסיגנון
 באותה תופרת היא מעור חגורות גם
 שבהן עור, של משאריות כולן צורה.

וניקלים.' ניטים בדים. משלבת היא
בד נמו

עדין
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