
 את מתרגמת היא פורת. מירי עיצבהמאנוס שד ציוו
 ליכטנשטיין ורוי מידו של הציורים

נגר. יהודית מדגימה: רבים. בגוונים לה, המיוחד בטיגנון לטוודרים

 זה שסרגנית לכם אומרים יו ן■*
 מאמינים? הייתם יהודי, מיקצוע 1 1

בבקשה! שמית? רשימה רוצים
 שרה כמובן. לוקחת, הבכורה את
דני ממשיכה מלכת־הסוודרים. מילר.
 לאוברזון. הסורגת החיפאית. ברוך אלה
 על שעלו וחברות־האופנה. פורת, מירי

 בלעדיים. דגמים ומעצבות הסריגים גל
 מודל גבי ליז. כמו במכונה. או ביד

ופולגת.
ה שפע הכתפיים. על פרחים

בכמותו, מדהים בארץ המצוי סוודרים

 סוודרים גם ביניהם ובגווניו. ביופיו
ומאיטליה. מצרפת בעיקר מיובאים,

 עם יחד ומאמירים הולכים המחירים
 מחירו בעבודת־יד, סוודר הדולר. שער

 דולר. 300 עד מרקיע והוא דולר 80מ־
המוש בעבודה הצמר, באיכות תלוי
מעצבו. ובשם קעת

 שנה כל מפתיעה כמובן, מילר, שרה
 כמה על הימרה היא השנה מחרש.

 מוהר, העשויים סוודרים של סיגנונות
ומלט מחממות ארוכות, ששערותיו

פות.

 מוהיר, נקי, מצמר בעסדת־יד, הסריגים מחירי
יקרים להיות ממשיכים וקשמיר אנגורה

עגל וי הצווארון פשוטים, הדגמים
 הרחב השרוול מורגשות, הכתפיים גל.

פר הוא היחיד כשהקישוט וצר, הולך
ב הסוודר על הנרקמים מוכנים, חים
הכתפיים. אזור

הבוק־ סוודר הוא שרה של אחר דגם
סאטן בפיסות בכתפיו המקושט לה,

קטנ פרחים רקומים שעליהן בוהק,
 מראה את המשלימים בגוונים טנים

 את המעטרים סאטן פירחי או הסוודר,
השרוול.

עי גם ואכסקלוסיבי. אלגנטי
 ציבעוני בסוודר חזר הפומפונים דו

תח־ משולבת שבהם צמר. סוגי ובכמה

 שנים שלוש לפני מהם!״) להתפרנס
 שלה הקולקציה את הראתה היא

 הם ומאז התלהב, הוא אוברזון. לגירעון
 כמו זה בשבילי, ביחד(״לסרוג עובדים
 התבטאות עבורי זאת לפסל. או לצייר

אמנותית!״).
מוהר. נקי. צמר עם עובדת דניאלה

 ליאת וטרגת שעיצבה סוודר 1
מבת״ים, טידס !

 ומיוחד, ענק שאל - הצווארון מחוררת, - הסריגה
 - הצמר מחמם. קפישון לכובע קרירים בימים ההופך
בשאריות. גם להשתמש אפשר הארץ. תוצרת

ושחברתה
ושחור, אדום הם הצבעים אותו. מדגימה (למעלה)

מילר. שרה לאופנה מחזירה
 ב- ונופל, נעים רך, גדול, סוודר

 תופרת שלה בטוודרים הפומפונים את אדמה. ציבעי
י י!............28

 המחיר: הדגם. בחזית א״טימטרית, בצורה שרה
 דגמיה את מייצאת היא לסוודר. שקל אלף 50-40

מיפאן. גדולה הזמנה קיבלה ולאחרונה לאירופה

 שרה מכינה הפומפונים את סרוגה. רה
 בצורה אותם ותופרת תואמים בגוונים

הדגם. בחזית א־סימטרית
 של בקולקציה השולטים הצבעים

אד ציבעי־ ולבן. שחור הם מילר שרה
 80 בין הם המחירים מזעזע. ורוד מה.

דולר. ל־ססז
 לשוק שרה הוציאה זה בחורף

עבור ואכסקלוסיבית אלגנטית סיררה

 לאופי מתאימים כשהסוודרים גוטקס,
 גוטפריד יהודית שמעצבת הבגדים

 הסוודרים אותם. ומשלימים מגוטקס
 בוטיקי־היוקרה, בכל נמכרים האלה
ומחי גוטקס. מוצרי נמכרים שבהם
הספור הסוודרים למחירי זהים ריהם

כלל. בדרך שרה שמייצרת טיביים
ב דניאלה תלת־מימדי. סוודר

נט לשעבר. גרפיקאית החיפאית. רוך
 שנים שש לפני מיקצועה את שה

 לסרוג. ידעתי לסרגנית(״תמיד והפכה
והחלטתי מיוחדים רעיונות לי היו

 מאנגורח סריגת-יד של 1ךד|11ך
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מעורב. בסיגנון משוכללות, מכונות




