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לשפץ, אבשר לקנות. חייבים רא
ולחוש ון רגו דשנות, ,1: לועו
הבגדים ון :אוו 1 שיש מה את

 ללא שונתה ותדמיתה החצאית
 את רואים שעכשיו ומכיוון הכר.

 עבים צבעוניים גרביים — הרגליים
 או חצאיים מגפיים בצבע, ותואמים

ואופ מושלם מראה והרי — גבוהים
כספית. הוצאה ללא כמעט נתי,

 ואופנתית יפה לחצאית הפיתרון וזה
 שהמכפלת קצרה, אבל משובח, מבד
 קונים להאריכה: כדי מספיקה אינה
 את התואם בצבע צמר, בד פיסת

 קיימות ואז משובץ. או חלק החצאית,
 הווא־ בסיגנון הארכה אפשרויות: שתי
 — ואלון השכבות. במראה או לון

 הרצוי, ברוחב פיסת־בד מוסיפים
 זה במכונה. או ביד מכווצת בתפירה
 או מתרחבת צרה, לחצאית מתאים
קלוש.

 פי־ את מוסיפים השכבות במראה
בת החצאית, לאימרת מתחת סת־הבד

 תיראה לא שהתוספת וכדי ישרה. פירה
באו־ נוספת, לפיסת־בר דואגים כטלאי,

 ג׳ינס מיכנס עם אותו לנעול הראוי
 במבטי־הש־ לזכות וכך בתוכו תחוב
ובמחמאות. תאות
 הקרסול, עד באורך קצר, למגף גם

מדבי פיתרון. יש להאריכו, שרוצים
 פיסות״עור האימרה, מאיזור עליו, קים

 האורך אל מגיעים וכאשר כפולות,
מצי וגם קימעה אותו מקפלים הרצוי,

יפה. דוגמת־עור תיראה השני רו

 ברישול
הכתפיים על

 מבד חסרת־שימוש קלוש צאית ךין
 עם לאופנתית, להפוך אפשר טוב 1 1

 פיסות־ משתי הבאה: בדרך סקסי, סממן
 שני יוצרים פיסות־עור או רבועות בד

 החצאית, בחזית אותם תופרים כיסים,
 אימרות את רוכסים אבזמים, שני קונים

 מעלה, כלפי הצדדים משני החצאית
לאבזם. וקושרים הכיס, לכיוון

כעיטור פרוות
אפשר ז׳אקט, ואפילו חולצת״עור סווששירט, סוודר,

 של תוספות על־ידי וחדשני לאופנתי ולהפוך לשנות
 שאותן קטנות. פיסות־עור או פרוות שאריות כמה
• יקר. לא בטוח זה בחנות, או במיפעל לרכוש ניתן

 היכול צעיף, עושים נוספת מפיסת״בד מכווצת. פירה
 בתצלום המותניים. להדגשת כחגורת־בד גם לשמש

לסקסית. שהפכה ארוכה, קלוש חצאית משמאל:
משופצת חצאית

בת־ מאריכים תואם: בד בתוספת הארוכה, לאופנה

 וברוחב לפחות סנטימטר 120 של רך
 יוצרים סנטימטר. 30 של מינימאלי

 החולצה, את עוטפים שבו מוארך, שאל
 את כשמניחים הז׳אקט, או הסוודר
 על ברישול, או, הכתפיים, סביב השאל
הכתף.

 רצון קצת
וסבלנות ^

 שמלה סורגים כיצד — לבסוף ף
 הוא הכרחי תנאי ישן. מסוודר 1

קונים ביד. סרוג יהיה סוודר שאותו
ומיל־■ האימרדל אח חורמיח תואם. צמר

 באורך לברך, מתחת עד לסרוג שיכים
כו רחבה, חגורת־עור בתוספת הרצוי.

 ספורטיביות, נראים קסקט, או צמר בע
מיוחדות. ומאוד אופנתיות

 ניתן צבעים בכמה צמר ומשאריות
 רצו־ כמה סיי־ים מקורי. סוודר לסרוג

 שתי בצורת או משלבים עות־צמר,
 פיסות שתי . < זו אותן ותופרים וערב
 וכל הסוודר, וג!. חזית את יהוו כאלה

שרוולים. להוסיף זה שצריך מה
 להפוך אפשר דבר כל המסקנה:

 רק כך לשם ולשנות. לרענן לאופנתי,
ומודעות סבלנות רצון, קצת דרושים
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