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 תואם ומנזיט רחבה חגורה התחתון, הגב לאורן עמוק שליץ כחול, בגוון ארון מעיל-צמר
 ורחב, גדול דש־הצווארון משובץ. מעיל״צמר משמאל: ארון. מידי - והאורך בשרוולים
המותניים. איזור את ומדגישה מבד היא התואמת והחגורה טורים בשני הכפתורים
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באמצע: צעיף. או חולצת״גולף - מתחת הגיזרה, את המדגיש בצד, גדול כפתור שחור,

 במיק־ רחב דש־הבגד מודגשות, פייס
 גם משמש מורגש, שאינו הכיס, צת,

 צורך, בה אין וגם חגורה אין כקישוט,
ועשיר. רחב הוא הכללי המראה כי

 עיצבה המכופתר המראה לאוהבות
השר שמנת. בצבע מעיל־צמר גרשון
 הכתפיים העטלף, במראה רחבים, וולים

 הצווארון וכיווצים, בכריות מודגשות
 כפתורי־גוליבר הכפתורים עומד, סיני

 באלכסון. תפורים הכיסים ושני גדולים
 כזה מעיל ללבוש יכולות המעיזות

 גרבי־ כשמתחת שימלת־מעיל, בתור
 קשור צעיף — ומעל ובגד־גוף ניילון

ברישול.
 גוטפריד יהודית הזרוק. המראה

 סופר־ מעילים עיצבה מגוטקס
 רך, מצמר אירופי, בסיגנון אופנתיים

 במיגוון־ הם המעילים וחמים. נעים
 שנהב, לבן, שחור, — רחב צבעים
 ועוד. אפור חום, בז', כחול, אדום,

 לכל ומתאים רחב הוא הכללי המראה
גיזרה. בכל גיל, בכל אשה,

 בבד גם ידה את נתנה גוטפריד
בצבעים משובחת, כותנה הכותנה,

 נראים אלה מעילים ואופנתיים. חלקים
 סוודר ספולטיביים. מיכנסיים על נהרר

שטוחות. ונעליים
 אימצו הזרוק המעיל מראה את

 עיצבו הם ששון: רונלד באופנת
 דשים בעלי ורחבים, ארוכים ז׳קטים

 אלה גדולים. חיצונים וכיסים מודגשים
 לעבודה, לשעות־הבוקר, מעילים הם

 ובלתי־ ספורטיבי במראה למישרד,
מחייב.

 ז׳קטים עיצבה מביבה רוהלה
 האורך צבעים. במיגוון מבדי־כותנה

 ביותר, כמובן, ומתאים, מירי, הוא
 סרט או כובע בתוספת המידי. לבגדי

 נעלי־ או שטוחים במגפיים לשיער,
 כמעט צעירה, מרגישים התעמלות

נערית.
 הכוללות מערכות עיצבה גם רוחלה

 הבז׳ בגוון מסריג אוברול או שימלה
 הסריג קפישון. כובע עם תואם ומעיל
 לכבסו ואפשר מחמם למגע, נעים

בבית.
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11 1|  מומלצים: אביזרים ומקופל. גדול השרוול חום. סרוג מבד־אריג /
לבנה. שימלת־טריקו - והשימלה תואם בגוון ומגפיים חגורה כובע,
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יעני. אלגנטי, ברישול המונח מעיל־כותנה, וגם מחמם סוודר כותנה,

עכשיו לחימום. דק
וניתן אופנתי הפך הוא

עצום במיגוון לומעו
וצבעים בדים של
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