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ונעלי־עקב. קטיפה כובע שיפון, מבד ארוך צעיף שיק: יוסיפו חטוב. לגוף
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 מיכנסיים וגדול. גברי רחב, ז׳אקטאלגנטי קלאסי
 את עניבה. ואפילו ישרה, בגיזרה ארוכים,

הגרמני. בירחון הגזרות בעזרת לבד לתפור אפשר האלה הפריטים כל

 הסבר מצורף ולירחון בארץ, להשיג
 כיצד — ביותר ברורה בצורה בעברית,

 חן המוצא בגד לכל גיזרה להוציא ואיך
בירחון. והנמצא בעינינו

 את לנסות המוכנות העצלניות,
 זקוקות לא צ׳אנס, ולקחת מזלן

 טעמן פי על בד תקנינה הן לגיזרה.
 האופנתי באורך צרה חצאית ותתפורנה

מידי.
 שתי על להמליץ אפשר לאלה

 קיימת, חצאית לקחת או קלות: דרכים
 לגזור לכך ובהתאם רוחבה את למדוד

 גדול), שולחן על אותו הבד(לפרוס את
 סנטימטר שני עוד להוסיף לשכוח ולא

 חצאית בלי גם אפשר צד. בכל לתפרים
היר היקף את מודדים — מוכנה
 סנטימטר ארבעה עוד מוסיפים כיים,

וגוזרים.
 ברוחב תופרים המותניים איזור את

 משחילים סנטימטר, שלושה־ארבעה
 כדי בצד, רוכסן תופרים גומי, בתוכו
 שוכחים ולא הלבישה על להקל

 בצדדים, שניים או אחד שליץ להשאיר
 מצחיק במחיר אופנתית חצאית והרי

עבודה. ובשעתיים
 את קונות אתן כאשר חמה: המלצה

 פיסת־הבד את נוסף. מטר עוד קנו הבד,
 מטר כלומר רבועה, בצורה תגזרו הזו
 מסביב. פרנזים כמה והוציאו מטר, על

 על אתכן ישמש הזה המרובע הצעיף
 החצאית את כשתלבשו בגד, כל

 כותנה, או משי חולצת־ על התואמת.
 על ואפילו סוודר־וי או סודר־גולף על

ז׳אקט.
 ברישול, הגדול הצעיף את זירקו

 משולש, כלומר לחצי, מקופל כשהוא
 אחת, כתף על או הכתפיים, שתי על

מוש אופנתית חליפה היא והתוצאה
נפש. לכל השווה במחיר למת.

 כשאביזרים אירופה, בבירות נראות הן כךהעירית נשות
 - בגופן טובה חלקה כל מכסים מפאריס

שאופנתי. מה וכל עגילים, מיטפחות, שוליים, ורחבי קיצרי כובעים

חומים. וציבעי־ארמה
 ז׳אקט שונות: הן החליפות גזרות

 ארוך, ז׳אקט או ספנסר בגזרת קצר
 מתחתן. ואף הירכיים עד המגיע

 בכריות מעט, מודגשות הכתפיים
 החצאיות בגודלן. בומבסטיות שאינן
 או ומטה, מידי באורך וארוכות, צרות

בבד. העשיר קלוש, בסיגנון רחבות,
בצב סריג־צמר, עשויות השמלות

 המדגישה פשוטה, בגיזרה חלקים, עים
 הן הערב שימלות־ נשיים. חמוקיים
 נופלים רכים, מבדים ועשויות ארוכות
וסאטן. משי ז׳ורז׳ט, כמו ונשיים,

 מרכזי: במקום מככבים האביזרים
 ובינוניים, צרים שוליים בעלי כובעים
 את התואמים בגוונים לבד, עשויים

 שיכולה למי כובעי־פרווה הבגד,
לעצמה. להרשות

 הבגדים מחירי מפולפליס. כן
 רק מדברים מרקיעי־שחקים. היום

 פעם אחרת. היה זה פעם בדולאריס.
 תופרת מישפחה לכל כמעט היתה

 היא כבת־בית. שהיתה מישפחתית,
 עד מהבוקר יושבת הביתה, באה היתה
ותופרת. הערב

 בני־הבית לכל תופרת היתה היא
ומשפצת. משנה תיקונים, עושה הכל,

 אוצר היא פעם של התופרת היום,
 של התופרות היום מישפחתי. ונכם
 הפסיקו מהן ורבות וזקנו, התבגרו פעם

 שתופרוה אותן האחרות, לעבוד.
מפולפלים. גובות*מחירים בבתיהן
 לעזור — מוצא עוד יש אבל

 לעצמנו לתפור ידינו, במו לעצמנו,
 והאפשרויות קלה. שגזרתן פריטים

ומגוונות. רבות
 נא לעזרה נפש. לכל שווה

 מתה(בעברית: נויאה הגרמני הירחון
ניתן הזה הירחון את חדשה״). ״אופנה
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 נויאה בירחון תמצאנה שימלח המעדיפותספורטיבי שיק
 הצעות וגם המתאימה הגיזרה את מודה

אפור. חום, שחור, כחול, - האופנתיים ולצבעים הדרוש הבד לסוג
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