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תלם זיוה
 אותך מזמינה תלם זיוה

 פיתוח בהרצליה בביתה התצוגה לחדר
נאוץ: חדש

תלם״ זיוה עור ״אופנת תוצרת נפלאים עור דגמי תצוגת
לקיץ גם מרהיבים צבעים ★
מקוריים דגמים ★
 הגוונים ובכל הגדלים בכל להזמין ניתן ★

ן תתחרטי} ולא בבגדי־עור השקיעי
חגורות תיקים, מחרוזות, אביזרים:

של: הקיץ לבגדי תואם כן וכמו לבגדי־עור תואם
חו ציפי ♦ יובל תמרה ♦
לוי חוה ♦ ״ורוד״ ♦
״פיצי״ ♦ יעקובזון רפי ♦

התצוגה! את תחמיצי אל
 26.7.85 שישי ביום תתקיים המכירה

 27.7.85 שבת וביום
 16-19 10-14 השעות בין

פיתוח הרצליה ,10 המלך דוד
זיוה להתראות

 פנים מתיחת
ניתוח ללא

 תרגילי בעזרת
 יוגה - התעמלות
 הפנים לשרירי
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חינם ולילה לילות... ארבעה
מט מלון פלו  ירושלים די
אל מלון שלים ארי  ירו
מט מלון פלו ב די  תל־אבי
 תל־אביב מרינה מלון
ם מרינה מלון ת־י ג

(02) 777777 טל. ** ** *
(02) 719222 טל. ****
(03)294422 טל. *****
(03) 282244 טל. ****
(03) 596111 טל. ****

שיף מלונות רשת
בישראל המובילה המלונות רשת

יפה זה סרוג —
 )25 מעמוד (המשך

 כמו נראית אותם הלובשת אחת שכל
 וסד הינומה להוסיף רק צריך כלה.

כהלכה. כלה והרי לבנים, דלי־עקב
 מעצב־ה־ וקל. פשוט ניקוי

 בכיש־ ניחן לא יעקבזון רפי אופנה
נמ שלו בקולקציה אבל רון־סריגה,

 ואופנתיים. יפהפיים סריגים צאים
 של גלילים כמה קונה הוא כך לשם

 שונים, ובמירקמים בצבעים בד־סריג
 הרצויה, הגיזרה על אותם שוטח

לבוא. מאחרת אינה והתוצאה
 שימלת־סטרפלס עיצב זה בקיץ

ולי ומעליו, הקרסול באורך מסריג
 מעיל־סריג, — יותר קרירים מים

 את מודגשות. וכתפיו קצר ששרוולו
 בנפרד כמובן, לנצל, אפשר המעיל

אחר. פריט כל על אותו וללבוש
 הוא מפיצי וטיונסקי איציק גם
מו סריגים של ונלהב ותיק מאמין
בבדי־ משלב הוא שאותם כנים,

׳85 סריג־קיץ
בעיה אין לסרוג, ליודעות

 קיצית אופנתית, היא התוצאה כותנה.
 ששרווליה רחבה, חולצה וצעירה.

 והניקוי חשופות וכתפיה עטלפיים
 פושרים במים משרים — וקל פשוט

ביד. ומכבסים
 לחברת וקל. חסכוני מירשם

 במראה הסורגות מכונות־חכמות, ליז
 מחוטי עשויה כחולצת־סריג סריג

מוש החולצה בחזית ומשי. כותנה
 עם טיבעי, בגוון סירטי־עור חלים

 עטל־ הגיזרה כתוספת. קישוטי־עלים
פתחים. מצויים ובכתפיים פית

קי סוודרים עיצבו מודל בגבי
כות מחוטי עשויים ומחוררים, ציים

 שונים. בשילובים או בוהק משי נה,
 חולצה היא התורן הקיצי הלהיט

ובצ שלושת־רבעי באורך ששרווליה
 כך, סתם וגם לאיוורור פתחים דדים

היופי. בשביל
חו שילבו זאת, לעומת בדורינא,

 שציבעו בסריג־מכונה נוספים מרים
שנת ושחור, בצהוב ופסי־סאטן לבן,
 בלתי־סימט־ בצורה הסוודר על פרו

רית.
בע אין לסרוג ליודעות ולבסוף:

 חוברות קיימות בשוק־ההדרכה יה.
 לסרוג, כיצד מדוייקים הסברים עם

 לחם- אשר גזרה. ואיזו חומר מאיזה
חס מירשם להלן — רות־הכישרון

 מעשה- סרוגה, לחולצונת וקל כוני
להתפאר: ידייך

 בחוט סירגו מסרגות, שתי קחו
 שורה ימין, שורה משי, או כותנה
 70 באורך פיסה שתיווצר עד שמאל,

קיש סנטימטר, 35 וברוחב סנטימטר
במר מלפנים, כווצו לחזה, מסביב רו
 קישרו או תואמת, סיכה בעזרת כז,

 <בן והרי — עצמו בחוט־הסריגה
^ וקיצית. אופנתית חולצת־חזיה
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