
 מתוספים צבעים, בשלל לסוודרים,
 כחולים. ארורים, גבריים, מיכנסיים

פנסם. בגיורת בעיקר חומים, צהובים,

שלייקס ^
לגברים ▼

ה הם לאופנה שחזרה תגלית ך*
 בסיגנון שלייקס לגברים. שלייקס 1 (

 שלא המיכנסיים את המחזיקים הסבא,
החגורה. מקום את והתוססים יפלו,

 כותנה העשויים השלייקס, את
 בשלל להשיג ניתן בגומי, מעורבת
האופנה. גווני את התואמים צבעים,
 הספורטיבי. הז׳אקט של מקומו גם

 שומר הוא נכחה. לא הבלוזון, בסיגנון
 הז׳אקטים אופנתיותו. על רבה בקנאות

 ג׳ינס. בוהקים, מכרים עשויים האלה
 רן־ זמש או עור־נאפה או כותנה,.ניילון,

ה־ ובאבזמים. בכפתורים ועשירים

 במיוחד ונוחים יפים טובים, ז׳אקטיס
הקור. מן ומגינים לסוורר, מעל

 להג הליפה
ולהמוגה ־*ד

 את איבדה לא עוד החליפה ם ך
היא חליפה לגברים. תיקוותה

 למישרד, בה הולכים ורצוי. נחוץ פריט
מת וגם חגיגי בערב אותה לובשים
בחליפה. חתנים

 יש עצמו את המכבה גבר לכל
 בארון חליפות שתיים־שלוש לפחות

 שינוי אין ׳86 בחורף הצורן. לעת
 גם ולכן הגברית, בחליפה מהותי

 מהשנה או שעברה מהשנה החליפה
בנאמנות. לשמש תוכל שלפניה

 מעורב, צמר או צמר בדי הם הברים
 כחול, של כהים בגוונים כלל בררן
 בברים וקאמל, חום אפור, שחור,
 עדינים, בפסים מודפסים. או חלקים

גרו במישבצות או לאורכם, העוברים
 ולא קטן לא הז׳אקט צווארון לות. ,

גדול.
 המיכנסיים כפול, או ישר הכיפתור

ה קפל, בלי או עם ישרה, בגיזרה
שמ כל־כך לא ציבעוניות, עניבות
 מנוקרות או פייזלי בהדפסי רניות,
וצהוב. כחול בורדו. בגווני

? עטלף שרוול יי ״,״ גיאומטרי מראה
אונגארו. עימנואל עיצב: ואיריגינלי. גדול בסוודר פסים. ועשוי ממישנהו בדוגמתו שונה אחד שרוול

ד1 ז ך | 1ל ח71 בכפתורי־ מכופתר סוודר שנהב. בגוון \ אדום, בגווני סרוגים גדולים עלים 1ך1ך
| | ואופנתי רענן צעיר, מראה ולבן. כחול 11 11 1^ אלכסונית. סריגה בדוגמת ועשוי עור |1\ 1 /

שמנת. בגוון רקע על אדומים לבבות משמאל: ביותר. לחופשת־סקי. גם המתאים לשעות־הפנאי, זיאקט זה

 החליפה היא תשומת״לב, ומושכת איטלקית אופנתית,חגיגית
דקי בורדו ובפסי אפור בגווני בד״צמר העשויה הגברית

קצותיהן. מעטר ופנס ישרים והמיכנסיים הירכיים, באורך הזיאקט קים.
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