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תואם. מחומר והמיטריה גשם מפני מגן שהמעיל הוא שבטוח מה זה. חומר ללבוש מרבות

 פנת1א את דקבד הישראלית דאשה קשה
ופשוטה חרה די רה הנראית - הפלסטיק

 לסטטוס נולדו לא עדי־העור ^
 האדם אותם לבש כאשר חברתי.

 רק כי השעה, צורך היו הם הקדמון
 עמדו צד שאותן חיות של עורות

 עיצוב־בגדים, על אז חשב מי לרשותו.
 מעור. וחצאיות חליפות ואקטים,

מעור. עלה־תאנה הספיק
 חברת את ביגדי־עור מסמלים היום
 להתהדר ורוצים יוצאים כאשר השפע.
 משי, כמו עור, כי עור. עוטים בלבוש,

 יש מי עם להבין מהצד למסתכל נותן
עסק. לו

 לא חליפת־עור ותקילין. טבין
 וזאת עונה, כל לא וגם חודש כל קונים
 ניתן ושם שפה למרות המחיר, מפאת
 ואף חצאית, מיכנסי־עור, למצוא
 מאוד שאינם בבתי־חרושת ואקט,

 נמוכים. יחסית במחירים מפורסמים,
בגד־עור לקנות שמעוניינת מי אבל

 שם, בעל בבית־אופנה והנמכר המעוצב
 כשההבדלים ותקילין, טבין תשלם

העור. בטיב גם נעוצים במחירים
 בשלל מעצבי־העור חוגגים השנה

 בו, שחור, חום, רק עוד לא גוונים.
זועקים גוונים גם אלא ואפור, כחול

 זהב, כתום, חציל, סגול, של ויפהפיים
וירוק־אמרלד. לבן מתכת, כסף,

 שלמן, חווה נוחה. להליכה שסע
 גיינגיט, חברת של העור ביגדי מעצבת
 סולידיים, בביגדי־עור הטון את נותנת

 הם העורות במראם. ועשירים מחוייטים
 או חלקים (זמש), ואנטילופ נאפה

 בפרוות מעוטרים וחלקם מודפסים
ביהלומים. וזרועים

 בחלק גדול הוא בכללותו המראה
 מטה. כלפי וצר והולך הגוף של העליון

 ובמעילים בז׳אקטים בחצאיות, הקו
 רחבות שמוטות, הכתפיים ארוך: הוא

 שכיחים עטלף שרוולי ומעוגלות;
 ומרבים לצוואר קרובים והצווארונים

ובמותן. בכתף בכיווצים
 על הוא הדגש בשמלות־הערב

 בהם ומעניינים, עמוקים מחשופי־גב
בוואריציות רצועות מישחקי אפשריים

 נפרדים ומיכנס״ם
או כמו הנראים 11*. #111
וי. מחשוף בעלת החולצה ברול.


