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קט שמלה לפחות בארונה צריכה
 חלקה, לשמלה היתה הכוונה אחת. נה

 מעדיפים היום ואלגנטית. קלאסית
 שהיא, הרב־תכליתית, החליפה חליפה.

מחוייט. בגד כלל, כדרר
תופ היו שנים, עשר לפני עד פעם,

 היתה הצרמוניה חייט. אצל חליפה רים
 אחר־ הבד, את בוחרים היו קודם גדולה,

 או פעם מודדים מידות, לוקחים כך
 החליפה את מקבלים אז ורק פעמיים

המיוחלת.
 מחוייטות חליפות להשיג ניתן היום
 של בתפירה איכותיים, מבדים מוכנות,

 גם וכריות, בטנה עם עילית, קונפקציה
 אופנאי־ אצל וגם המובחרות בחנויות
העילית.

לבו תמיר נראית בחליפה אשה כי
 חליפות יש מהודרת. ואף מסוגננת שה,

 ויש ולערב. לאחר־הצהרים לבוקר,
 שבתוספת היום, שעות לכל חליפות
 הופעת את משנות שונים, אביזרים
האשה.

 צמר. או כותנה חליפת — לדוגמה
במש לעבודה, בבוקר ללובשה אפשר

 מה חגיגי. לקונצרט בערב, וגם רד,
 את ללבוש אפשר — בבוקר השינוי?
חולצת־ מצמר, סוודר־גולף עם החליפה
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בנות״הנעורים. עבור צעיר, מראה חושפנית. חצאית
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 ייי מוז־ שרשרת חולצת־כותנה, או פלנל
נע תואם, פלסטיק עדי אפילו או הבת
 או נמוך, עקב בעלות או שטוחות לים

לעבודה. הנוח גדול, ותיק מגפיים,
לגמרי, אחרת תיראה חליפה אותה

 או חולצת״משי מתחתיה תלבשי אם
שר אנגורה, או מוהייר סוודר ז׳ורז׳ט,

 דקיקות גרביים אמיתיות, פנינים שרת
עור־נחש, או מלאק גבוה עקב ונעל

*

 נופך שיוסיף כלשהו, וכובע קטן תיק
להופעה.

 הלבוש מפריטי אחד היא החליפה
 גם השנים: ברבות נס אינו שליחם
 שנים, חמש או ארבע בת ותיקה. חליפה
חול אינן חליפות כי מחמאות. קוצרת

 טובה, חליפה שרכשה מי בפרט פות.
קלאסי־אלגנטי. בסגנון איכותי, מבד

 לפני וקנתה, 'מזלה, שהתמזל מי
 או מיכנס חליפת שנתיים־שלוש,

 אותה ללבוש יכולה באירופה, חצאית
 מירחון־אופנה. יצאה כאילו ולהרגיש
המעצב של בעיצובו חליפה לדוגמה,


