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בחזיתו. יפים כפתורים ועם עגול הצווארון ואופנתית. פשוטה דוגמה

 ולבן. שחור משבצות עם ולק. לו. ;
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ה  מהחורף הזה החורף נשתנה **
הסווד היו שעבר שבחורף שעבר? ̂■/
וה במראם, יותר וחלקים פשוטים רים

 גיאו־ ,מתוחכמים יותר הם הזה חורף
 הם הסוודרים ז׳קארד. ובסיגנון מטרים
ענ ממש חלקם יותר, וגדולים ארוכים

 ציבעי-הקשת בכל מופיעים והם קיים,
 טורקיז, אדום, סגול, — האפשריים

 עוד לא כתום. צהוב, כחול, חרדל, ירוק,
ו חום שחור, של וקודר עצוב חורף
אפור.

מת מתחילים ארוכים, הם הסריגים
 ואפילו הירכיים עד ומגיעים למותן חת

 צרה חצאית על נלבשים הם מתחתיהם.
 בגיזרת מיני לחצאית מעל או וארוכה

 לובשים אף המהדרין צרה. שפופרת
 סריג, מיכנסי המיני לחצאית מתחת
תואם. בגוון צמודים לייקרה או טריקו

 עיצבו שכזה צעיר בסיגנון סריגים
 לראש כרמלי ואילנה זיו ירדנה

המת חתיכית, אופנה זוהי אינדיאני.
 כולן הרי כי ושדוף. דקיק לגוף אימה

 הוא שצמר לדעת, צריכות או יודעות,
 עודפי״שומן מגלה וגם מחמיא גם

 ומי והירכיים, הבטן בחגורות השוכנים
 זקוקה כזה דגם ללבוש שרוצה

 את ללבוש שעליה או לדיאטת־רצח,
 על לא והרחב הגדול הארוך, הסוודר
 אלא צרים, מיכנסיים או מיני חצאית

 חצאית־ או ישרים למיכנסיים מעל
קלאסית. קפלים

 מופיעים האלה האופנתיים הסריגים
הש בסריגים מתכתיים, בגוונים גם

 ירוק זהב, כסף, לורקס, חוטי זורים
הכת על מושם נוסף כשדגש וכחול,

מתאימים אלה המרופדות.,דגמים פיים

 רחבים, ססגוניים, הם 1985 לחורף הסוודר□
שיו/רת־מיני בסיגנוו - ומטה מחירו ואורכם חזוחדס עמי

חגי ולארועים לשעות־הערב בעיקר
 עם כסף גוון בעל סריג לדוגמה: גיים.

בע ונעלי־כסף ארוכה שחורה חצאית
השי על כשסרט־כסף גבוה, עקב לות
 השיער על מוכספת שושנת־בד או ער

המושלם. למראה תורמים

ביקור
בהרמון

וזוכ לסרוג אוהבת שעדיין י י
דימיונה את לפתח תוכל כיצד, רת ו

 הניתנים האופנתיים ברעיונות ולהיעזר
 פולגת. אופנת של בחוברת־הסריגה

 מגוונים, והמודלים ברורות ההוראות
 הססגוני, הצבעים שילוב הוא כשהדגש

 ויוצא־ מיוחד לבגד פריט כל העושה
דופן.

 חולצת־ לסרוג יכולות המתחילות
 כזאת אפודה שרוולים. ללא סריג

 לחולצה מעל ונלבשת במהירות נסרגת
 ליצירת נהדר כפריט ומשמשת גדולה

 שמתגעגעת ומי זרוק. מראה־שכבות
 לקבל תוכל בסריגה, הצמות לסיגנון

צמתיות. הוראות גם

 והדורה מיוחדת חולצה לסרוג כדי
 שני של בשילוב להשתמש כדאי

 ובמירקם בעובי אן אחד, בצבע חוטים
 שונה שקיפות ליצור כדי שונה,

 בריאות כתפיים ולבעלות בסריגה.
 לסרוג הראוי מן מרופרות וזרועות

 שרוולים הם בו שהדגש ;פהפה סוודר
 כשה־ ,המותניים עד של ברוחב רחבים

 ומשווים בחופשיות נופלים שרוולים
לסוודר. יהודי מראה

 באמת, קרים לימים וחם עבה סוודר
 בסיגנון לבן־הזוג, סוודר־תאום עם יחד

— השח־מת דגם הוא היוניסקס,


