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וה־ לאורן עוברים הפסים שחור־לבן. הגדאיטלקי דגם
 מכסימלי אפקט לקבל כדי בפסי״רוחב. שרוול

בשחור״לבן. עגילים, ולהוסיף המותניים את המדגישה חגורה לשים יש
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בשעת וההופכות החצאית, מעל הנרכסות רחבות,

 בלוזון; נגיזרת פנימה מוכנסות או אקט, לז גם הצורן
 רחבות וחגורות לקו״הברן מתחת רחבות חצאיות

כחול. שחור, לבן, אדום, - הגוונים אפשרי. חומר מכל

מבי והירחונים לונות־הראווה ךץ
 השרוולים הסתיו: בשורת את אים 1 ו

וה מתחתיו, או המרפק עד מגיעים
 משלים הז׳אקט עבים, יותר קצת בדים

 הנעליים לשלושה, תליפת־שני־חלקים
כובעים. ושם פה סגורות, יותר קצת

 וכל רבות, הן הסתיו קולקציות
 מבוקשה את למצוא יכולה אחת

 הגזרות והקבוצות. הרעיונות במיגוון
 וחופשיות. גדולות ספורטיביות, הן

 ומיק־ חולצות הם עליונים חלקים
 שני בעלות טוניקות או גבריים טורנים

 באר במיכנסיים המשתלבים אורכים,
 ישרות צרות, הן החצאיות שונים. רכים

ומכווצות.
 ערבבי מאטש, אנד המיכס עירן

 ומתאים מאוד אופנתי עדיין והתאימי,
 להחליף, יכולים כי הכלכלי: למצב גם

 למישנהו אחד פריט ולהתאים לשנות
 לחסכונית המלתחה את בכך ולהפוך

 הוא גם הג׳ינס בד יותר. וזולה יותר
חצ במיכנסיים, — באופנה משתלב

 ספורטיביות. ושמלות חולצות איות,
 חלקם כהרגלם, מככבים הסריגים אך

 כותנה מצמר, ואחרים בעבודת־יד
ושילובי־לורקס.

 — ססגוניים הם האריגים גווני
 אדום, כחול, טורקיז, ירוק, כתום,
וכסף. זהב לבן, שחור, אדמה, חאקי,

 פוטר, טריקו, ויסקוזה, — הבדים
סינתטי. ומשי משי צמר,

 פרד עודד ישן. לפריט גאולה
 ניבה, אופנת של החדש מעצבה ביזור,
 אלגנטיים דגמים של רב מיבחר עיצב

 השילוב את ספורטיביים. סממנים עם
 של בדגם לראות ניתן אלה שניים של

 אך לכאורה, ספורטיבי לבן, אוברול
בגווני משובח, סינתטי משי מבד תפור

 אזכנה הסתיו:
של מגחנת

 בדים, סגנונות,
וצבעים גזרות

 בסגנון פנימה מוכנס השרוול לבן.
 גדול כיס עומדא גולף הצווארון רגלן,

 מבד רחבה חגורה בכפל, מעוטר
במותניים. ופאנסים
 שונה, בהדפס אך זהה, מבד ז׳קט

 דש סגריריים. בערבים לשמש יכול
 מתאים עצמו והז׳קט וגברי, רחב הז׳קט

 המחכה שעברה, מהשנה פריט לכל
לגאולה.

 זילברברג שולי .50דד שנות
 נשים להלביש אוהבת שנקר, בוגרת
בבגדים וחטובות גבוהות רזות. יפות.

 שנות בסיגנון ונשיים, צמודים סכסיים,
 צרה פוטר שימלת עיצבה היא .50ה־

 כחד כשפסים תכול, בגוון וחתיכית
אלכ בצורה בה עוברים לים־כהים

סונית.
 מעיל־צמר זה דגם עם לשלב אפשר
הירכיים. באורך כחול־כהה

 בבד ועשיר רחב גדול, השימלה דש
 שנד מי אך ישרה. הז׳אקט וגיזרת

 או ירכיה חמוקיה, את להבליט עוניינת
 בקלות, זאת לעשות תוכל מותניה,
 על כלשהו אביזר רחבה. חגורה בעזרת
 את ויזכיר להופעה, נופך יוסיף הראש

.50ה־ שנות יפהפיות
 רשת טתה, וחתיפיים. דזדוקים

 30( בארץ הגדולה חנויות־האופנה
וי גברים לנשים, מעצבת חנויות),

 שולט שלהם באופנת־הסתיו לדים.
 היוניסכס. בסיגנון הספורטיבי, המראה
 במי־ ,שכבות בכמה גדולים בבגדים

 ופוטר, אריג בשילובי וטרנינגים זעים
ל והמחוייטים האלגנטיים בבגדים

כת בעלות גבריות בחולצות נשים,
 חצאית מעל ומרופדות רחבות פיים
 צמר ויסקוזה, מבדי צר מיכנם או צרה

וכותנה.
 הוא טתה של העיקרי החידוש

 לגוף הדוקים מסטרץ', ג׳ינס מיכנסי
 או סוודר עם לובשים אותם וחתיכיים,

 מרר כתפיים בעלת ארוכה, טוניקה
פדות.

 יוניק נקראת לנשים טתה אופנת
 הסתווית השימלה גם נקראת וכן

 או ירוק בגוון מקומט, בד העשויה
 בעלת שק, בגיזרת שימלה זאת צהוב.

 את להשלים וכדי גדולים כיסים שגי
 עליה לענוד הראוי מן האופנתי המראה

ענקי־פנינים. כמה
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