
 -בעבודות־יד, ומש■ מתנה מחוט■
וסריגת־מכונה עבוות־יו דמויות

עשויים האופנתיים סויגי־הקיץ

 גילך חלי מדגימהתשוו שחי בית
בעיצו בחולצה ברג,

 משולבת החולצה מפיצי. וטנוטקי איציק של בו
—■י—י——י—- 24 >

 - הגוונים וחתיכי; זרוק המראה וסריג, כותנה באריג
 מים בעיות, אין בכביסה טון; סור טון לבן, על לבן

חדשה. שוב נראית והחולצה קולב על תולים פושרים,

לבנה בחולצת־סריג ונוח, טוב דבר זה בקיץ חשופה .כתף ו . □ , ,  במכונה, ומשי כותנה מחוטי העשויה ליז, של 11 .
בפיסות־עור. ומעוטרת רחבה עטלפית, הגיזרה עבודת״יד. בסימון אן

ה שנ * ה * שנ  של חינם עולה ל
החב מיספר עולה וכן הסריגים, 1*1

 לסריגים לתת שיש המחליטות רות
 בקולקציית־הקיץ. כבוד של מקום
 חורפי זקן, הוא שסריג חשבו פעם

צ שהוא יודעים היום ובלתי־מחניף.

המתאי מחומרים ועשוי סכסי עיר,
לימות־השרב. גם מים

סו שלושה קיימים בשוק־האופנה
 עבודת־ עבודת־יד, — סריגים גי

 וסריג־ כעבודת־יד, הנראית מכונה,
ואותו מטרים, לפי הנמכר מכונה,

 גבי של בחולצת״טריג טינטיה, דנה מדגימהחשופה זווע
שלושה-רבעים, שרוול מחוררת, חולצה מודל.

ואופנתי. צעיר סריג הוא זה בקיץ כשהמוטו לשזופות, בעיקר מתאימה

 שימלת־אריג, שגוזרים כפי גוזרים
אופנ שימלת־סריג היא כשהתוצאה

וקיצית. תית
 לסרגניות צד. בכל הפתעה

ושחל ידיהן, במו וסורגות היושבות
נוס סרגניות-מומחיות, מעסיקות קו
 מירי ושמה חדשה, כוכבת הקיץ פה

 כיום המצויים סריגיה, שטיינברכר.
 לא הם נוספות, ובחנויות במשכית

 אלא ובגיזרתם, כיופים מהממים רק
 על — המפתיעים ברעיונותיהם גם
 מלפנים להסתכל צריך דגם כל

הפתעה. מחכה צד בכל כי ומאחור,
הש שנות בתחילת רווקה מירי,

בעלת גבוהת־קומה, שלה, לושים

 חומות עיניים ואדמוני, קצוץ שיער
 תמיד לבושה חטוב, וגוף וגדולות
 עד מעשה־ידיה. מקוריים, בסריגים

 ולעצמה לחברותיה סרגה שנה לפני
גד שההזמנות כשראתה אך בלבד.

החלי פוסקות, אינן והמחמאות לות
בכי כמזכירה מעבודתה לפרוש טה
 היא ברצינות. ולסרוג ולשבת רה

 הטובות וידיה כישרונה את הפכה
ממש. של לעסק

מ משובחים חוטים קנתה מירי
במלאכה. והתחילה ומשי כותנה

 את רואה ״כשאני מירי: מסבירה
 דגם איזה חושבת אני חומר־הגלם,

ואז לו, ולהתאים מעניין להיות עשוי


