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 בחצאית להסתפק אפשר אופנתי, פריט בעוד צורך
 שמוכיחה וכפי אחיד. בגוון במיכנסיים או ארוכה
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אין כזאת חולצה כשיש עבודת״יד. פאייסים, ועשויה

ץ  ניסים לחולל יכולה ולצה ך
 ארון־ ובכל אשה, לכל ונפלאות 1 1

 אופנתי. אביזר היא יפה חולצה בגדים.
 עם דבר. כל עם ללבוש אפשר חולצה
 חצ־ עם בשעות־היום. קלוש חצאית

 מיכנסיים עם בשעות־הערב. אית״עור
 שורטס עם וגם חגיגי לאירוע לבנים
בבית.

 טריקו, — בחולצות משופע השוק
ספור חולצות ויסקוזה. משי, כותנה,

 וחולצות אלגנטיות חולצות טיביות,
מהממות.
 כמו משתנה, אינה החולצות אופנת

 כמה כל האחרים, פריטי־האופנה
 מבד ויפה טובה חולצה חודשים.
 תמיד סיני, צווארון בעלת משובח,
חולצה בסיגנון חולצת״משי, באופנה.

 עם הכלח. עליה אבד לא גברית,
 יפהפיה. תיראה היא רחבה חגורת־עור

 עוד ליהנות אפשר טריקו חולצת ועם
נייטראלי. שהצבע בתנאי רבות, עונות

טרי חולצות בחזית. פיסת־בד
 ללובשן אפשר אידיאלי. פריט הן קו
 יותר, טובה חצאית על וגם ג׳ינס על
כלשהי. חגורה עם

 חלקה טריקו חולצת להפוך כדי
חצ תופרים יותר, לאופנתית ורגילה

 פירחוני, — כלשהו בהדפס אית
 פיסת־ לוקחיס — גראפיטי או מקווקו

 בחזית אותה ותופרים תואמת בד
 ספורטיבית חליפה והרי החולצה

ואוריגינלית.
 ברוך, אופנת כפול. כיפתור

שלה, חולצות״הגברים בטיב הידועה

אופנ חולצות״נשים נדבך: הוסיפה
קלא בגזרות משובחים, מבדים תיות,
אופנתיים. סממנים ועם סיות

 לברוך כהן ניצה עיצבה לסתיו
במר ופוליאסטר, מבדי־כותנה חולצות

 אפור״שחור, בגווני ומעודן, נשי אה
 שרוולים עם וסאטן, פסים בשילובי
ותפוחים. ארוכים

 בשחור־לבן, משובצות חולצות גם
ברא מככבות וכפול צדדי בכיפתור

 תכלת- בגוון וחולצות החורף. שית
 הן מודגשות, כתפיים בעלות אפור,

 ולצעירות ג׳ינס למיכנסי אידיאליות
תיכוניסטיות.

והנו הרחבים שרוולי־העטלף גם
 בחולצת־גולף באופנה, עדיין חים

כל את כתום. צהוב, אדום, בגווני
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