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לבוחתלתולה  ן אנגורה סוודר תשומת־לב. המושכת פאריסית
 חתלתולה של אפליקציה ועם עשיר צווארון־גולף עם

חומים. למיכנסי־עור מעל נהדר נראה הזה הסוודר בחזית. חום מעור
די־3־

טעם, ולכל שונים בסיגנונות סוודרים מעוטר: וגםחלק גם
 אחוז מאה עשויים הסדינים אינדיאני. ראש בעיצוב

מגדים. בצבעים צעיפים ועם נמתחים ואמם מתכווצים אמם אקרילן
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שחור. ובגוון בלורקס־כסף משולב

 לביקור אפילו כזה סוודר לנצל אפשר
ולסקי. בחרמון
 היפה העבה. צמר־הבוקלה של ליחו

 ואופנתי טוב הוא נס. לא עדיין והחם.
 עט־ ששרווליו רחב, סוודר לסריגת

 פולו או גולף עגול, וצווארונו לפיים
 בסיג־ גדול סוודר תואם, בגוון ומעליו,

 וכפתוריו מבוקלה הוא גם מעיל, נון
 יפה כפתור כל או עור עץ, עשויים

אחר.
ומטה, הירכיים מאיזור הסווזזר אורך

 שנים שיאריך רב־תכליתי סוודר וזהו
וסיגנונו. איכותו מבחינת

לפרום. גס אפשר סוודר — ולבסוף
 טוב עדיין שמצבו כזה, סוודר יש אם

 מן ולסרוג לפורמו ניתן אופנתי, וציבעו
וחד אופנתי יותר קצת משהו הצמר
שני.

 לפרוס אפשר הפרימות: בנושא אגב,
 הילדים של קטנים סוודרים כמה גם

גדול. אחד סוודר מהם ולסרוג שגדלו
 מעדיפות באירופה בחו״ל? ומה

 ספורטיביים סוודרים לקנות הנשים ■
 כבר הן ואם ז׳קארד בסיגנון מוכנים

 משהו להיות חייב כבר זה סורגות.
יקר פוהר או אנגורה צמר כפו מיחזד.
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יפהפה. סוודר התוצאה: - שאל צווארון עם במרינה. שונה שקיפות ליצור
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בציור: צהוב. אדום, כתום, - גוונים בשלושה רי

 תואם בגודל — משבצות־משבצות
 צהוב ושחור, כחול כגון גוונים, ובשבי
ולבן. אדום או ושחור

 כפפות חם, כובע־צמר בשילוב
לצוואר, מסביב שייכרך גדול ושאל

 הסוודרים את זהה. לא אך דומה ולה, לו דומה סוודר
 לרוכשם וניתן פאביני, רנסו האיטלקי עיצב האלה

ודאלאס. לוס־אנג׳לס בניו״יורק, המובחרות בחנויות

ויוקרתי.
חלקה, כלל בדרך היא הדוגמה

 השרוול אפרסק, או לבן שחור, בגוונים
 ועליו עגול, הוא הצווארון רחב, הוא

— כלשהם נוצצים פריטים רוקמים
 העשויות סיכות או פאייטים אבנים,
נוצות.
 חלק הסוודר את משאירים אם גם

 בעולם מקפידים שהוא, כמו וטיבעי
 פנינים או זהב שרשרת לו לצרף הגדול
 היא והתוצאה מסאטן, קטן וצעיף
 לשעות־הערב ואופנתי מרהיב סוודר

חגיגיות, ולהופעות


