
היום שעות לנל
ונשית גברית ננש,

חגו דולר; שלושה — גרבי־כותנה
דולר. שלושה — רות

 בחברת גם בפתורי־מתכת.
 פיג'־ כותנות־לילה, המייצרת ט.ה.בד,

 ביתיים, וביגדי־אירוח חלוקים מות,
 אימוניות על הדגש את השנה שמו

 סבינה המיפעל, בעלי ולנשים. לגברים
 מעצבת־ עם עובדים רודרמן, ויוסי

 את שסיימה בנדובסקי, רחל האופנה
בארצות־הברית. לימודיה

 מקטיפה, הדגמים עשויים בט.ה.בד
ה ושילוביהם. אקרילן פוטר טריקו.
 שחור. — חלקים ברובם הם צבעים

 אופנתיים כשסממנים אדום. כחול, לבן,
 ניטים, אבזמים, כמו בהם משולבים
לכובע. ההופך גרול. וצווארון רוכסנים

דולר. 70—60 המחירים;
 גברים לנשים. החדשה בקולקציה

 על־ידי ומשווקת המיוצרת וילדים,
 בסמל המעוטרות האימוניות כיתן.
 מאופיינות החזה, על קרדן פייר

 המערכות רוב ספורט־אלגנט. בעיצוב
 שילובי יוני־סקס. בסיגנון עוצבו

כחול שקטים, הם במערכות הצבעים
 שחור, עם אפור בלבן, עיטורים עם ים

ואדום. תכלת
 בכפ־ מעוטרים והכיסים השתולים

 צווארון או סיני והצווארון תורי־מתכת
 האימוניות רוב חולצה. בסיגנון קטן

 וכיס קידמי רוכסן עם עוצבו העליונות
וחופ רחבה בגיזרה והמיכנסיים פנימי
 ולהתאים לשלב יכול שרוצה, מי שית.

 עשויים ספורטיביים, סווטשירטס גם
המע את ולהפווך ונעים, רך פלנל בד

 המחירים חלקים. שלושה לבעלת רכת
 שקל. אלף 30 למבוגר: אימונית —

שקל. אלף 25 לילדים:
 אנווה באופנת גם קטנה. עצה
 שם המעוצבים בטרנינגים, מאמינים

 בד עשויים הם אקסל. דניאל על־ידי
האח למילה ונאמנים ונעים רך פוטר
 רוכסנים, משופעים הם באופנה. רונה

 צבעים בשילובי א־סימטריים, קווים
 לבן אפור, צהוב, זית, כמו שקטים
ושחור.

 מנדל בטי הכינו איילה באופנת
אימוניות של מגוון אוסף נעמן וציון

 אימונית לגבר: ושחור. צהוב לבן, תבלת, ורוד, חאקי, כמו בצבעים
 ומיכנסי־פוטר גדולים כיסים עם בציטים, הנרכס אקט, ז העליון שחלקה
דולר. 150 - ביותר היקרה האימונית מחיר ונוחים. ארוכים ישרים,

■!1 קרקפתם על להגן הרוצים לאותם וגם לגולשים, ל|0
עיצב לוי שוקי עזים. בימי״חורף וגשמים מרוחות \911 #________

בג׳ינט, משולבים מבדי״פוטר, אימוניות של מיבחר גלי חברת עבור

 ומרופד, מקומט טריקו פוטר, מבדי
 כשהצבעים יחדיו, השילובים וכל סריג

 טורקיז, חאקי, מישמש, הם השולטים
ואפור. תכלת.-אדום ירקרק.

 פנסים ישרות, המיכנסיים גיזרות
— רחבות העליוניות חיצוניים. וכיסים

החי וצווארוני־גולף. שרוולי־עטלף
 לחורף איילה באופנת המיוחד דוש

במיו וחמות קלילות אימוניות הן ׳85
 טריקו, של שכבות משתי עשויות חד.

מר היוצרת אקרילן שכבת כשביניהן
80—60 האימוניות: מחירי מרופד. אה

דולר.
 קונים כאשר קטנה. עצה ועכשיו

 על הדעת את לתת כדאי אימונית,
 ועל בארונכן כבר הנמצאת האימונית

 החדשה הקניה את ולהתאים ציבעה,
שאפשר כך שעברה. מהשנה לאימונית

פריט. עם פריט ולערבב לגוון יהיה
 חדשה טרנינג חולצת לדוגמה:

 מיכנסי עם אדום, פס עם כחולה,
 כך שעברה. השנה מן אדום טרנינג

 ולשלב ליצור תוכלי מערכות שמכמה
יותר. רבות מערכות

 טריינינג על כקישוט ממתכת, כהיםאבזמים
ימי־ בסיגנון לבן מפוטר יפהפה

 הבגד. בחזית לבן סאטן בפיסת מעוטר טקס,
.1. . . . 2 ................וו י ■ת*■״ . 9

 דינאמיק של חליפת״פוטר
ו 11 \11^  צבעים במישחק לודזייה, מאופנת 11/

כיתן. של ולו לה אימוניות מיבחר מימין: גיאומטרי.


