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חולצת״משי ומתחתיו זיקרד, בסיגצון צמר, הזיאקט חליפת־מיכנסיים, באמצע: ארוכים.

 מיכנסיים ומתחתיו צווארון־גולף בהיר, בגוון ארוכה טוניקה משמאל: משי. סרט של ועיטור
 פראק־ עצה ויש הכללי. המראה את תואם המיכגסיים, בצבע וארון, רחב שאל כהה. בגוון
ואופנתיות. חדישות חליפות ולקבל והמיכנסיים הז׳אקטים כל בין להחליף אפשר טית:

וענק־ כחולה חולצה ומתחת כחולים
פנינים.
האפשריים. לשילובים גבול אין

 את אוהבים בגוטקס משי. יש ■
סאטן מבד כולו התפור הגברי, המראה י

 הז׳אקט בשחור. ומפוספס בוהק אפור
 והמכנסיים קצר, ספנסר בסיגנון
 גם ללבוש אפשר זו חליפה ארוכים.

 מיכנסי־צמר עם הז׳אקט את — אחרת
 ואת שמנת, או אפור שחור, בצבע

 שחור ז׳אקט עם מיכנסי־הסאטן
כלשהו.

 גרשון רזיאלה מעצבת־האופנה
 לא אומנם — חליפות־משי אוהבת

 אלא ומתקמט, יקר הוא כי טהור, משי
כמו וחגיגי בוהק הנראה סינתטי, משי

טבעי. משי ■
 גם אפשר אבל למשי. מתאים משי

גרשון של חליפוודהמשי את לגוון.
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ארוכים. המכנטיים טפנטר, בטגגון

 בהיר חום אפור, בגווני להשיג ניתן
מזעזע. וכחול

 תוכל כאלה חליפות שתי הקונה
 גם המשמשת העליונית, את ללבוש

 כחול־ וגם המיכנסיים, בתוך כחולצה,
 ולהתאים למיכנסיים, מחוץ צת־ז׳אקט

 החליפה בגוון מיכנם־המשי את לה
 או בד־כותנה מיכנס לשלב או השנייה,

 חול־ עם בז׳ או כחול שחור, בצבע צמר
מזעזע. כחול בצבע צת־המשי

 אפשר 7/8 באורך מיכנס־המשי את
 או וגדול לבן גולף סוודר עם ללבוש
 וזה עז, ורוד בגוון ורחב גדול סוודר
 חגורה ישלימו המראה את נהרר. ייראה
 באוד גדולים עגילים ותואמת, רחבה
אופנתית. ונעל ניים

 להתהדר גם אפשר דזכל. עם הכל
שעיצ כזו מעור, שני־חלקים בחליפת

 של מחירה ממיקאן. ואנט מיקה בו
 דולארים, מאות כמה הוא כזאת חליפה

 העור כי ארוך, לטווח השקעה זוהי אבל
 יותר, ישן שהוא וככל מהר מתבלה לא

יותר. יפה מראהו
 — דבר לכל מתאים גם עור

 קורדרוי קנווס, משי, צמר, לכותנה,
 ללבוש רע מה ג׳ינס. ואפילו

 ג׳ינס מיכנם עם גדולה חולצת״עור
אולי, או, ומחניף? הדוק צמוד,

 סבא ז׳אקט עם רחבים מיכנסי־עור
מכותנה?

 טוניקה חליפות עיצבו בניבה
 דקיק, קורדרוי בייבי מבד ומיכנס
 מעוטרת הטוניקה קטיפה. המזכיר
 אופנתית רחבת היא דמוי־עור, בחומר

לנ והולמת תואמת בחגורה ונרכסת
 עם אותה ללבוש אפשר בהריון. שים

 או מפוטר, או מטריקו רחבים מיכנסיים
תו בצבע דמוי־עור או עור מיכנם עם
אם.

 את אוהבת היא קרן. אתי ולבסוף
 הזרוק. במראה המקומט, בד־הכותנה

 עם להשלים יש מקומט, בד לגהץ אין
 יתאימו מקומט מבד מיכנסיים המראה.

 חולצת־טריקו או גדולה לסווט־שירט
לל אפשר הגברי הז׳אקט את רחבה.

רחבים. מיכנסי־באגי עם בוש
 קצת להכל. מתאים הכל המסקנה:

 מלתחה ויש ולערבב, להחליף דמיון,
חדשה.
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הטוניקה ארוכים. מיכנטיים ובעלת דמוי־עור

 מיכנטי־ במקום בהריון. לנשים גם •מתאימה הרחבה
 טריקו או טרנינג מיכנטי ללבוש אפשר הקורדרוי

ניבה. אופצת היצרן: בי. ני ג העיצוב: מתרחבים.
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