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העונה אבל ומתמיד. מאז בנמצא היו ולרוחב, לאורד

 גרביים במיוחד באופנה, המובילה היא תחרת״פייזלי
 היום בשעות וציבעוניים. צעירים הדפסי״פייזלי עם
כמובן. בגד־ערב, עם ולערב ספורטיביים בגדים עם

 להיט - ושזופה חלקה חשופה, רגל על אולגרביים מעל
 שזורים בהם אדומים, גרבי־משיחדשני

מאוד. מיוחדים לאירועים ומיוחדת, אופנתית גרב כסף. בגוון חרוזים

 לאירועים אותה גורבים לא כמובן אבל,
 חגיגיים, לאירועים רק אלא רגילים
הערב. בשעות בעיקר

 ללבוש הראוי מן כזאת גרב מעל
 שיבטיח דבר אריג, או מסריג שימלה

 ברגליים תתרכז תשומת־הלב כל כי
וחטובות). יפות הן אם (במיוחד

 מחוררות, גרביים הוא נוסף חידוש
 אינן אלה נוצצות. ואבנים משי עשויות
 חתיכיות גרביים אלה מחממות, גרביים

תשומת־לב. המבקשות
 רגל על אותן, לגרוב אפשר בקיץ

 בגוון ניילון גרב מעל ובחורף שזופה
 מאוד להיראות שרוצה ומי אחיד.

 אחת גרב גם לגרוב יכולה אוריגינלית
בלבד.

 בשלל להשיג ניתן אלה גרביים
 וכסף כחול וכסף, באדום — צבעים

 על נגרבות והן וכסף, ורוד תכלת־לבן,
 גומי שבקצהו ניילון גרב כמו הרגל

הירך. אל אותה המהדק
אמרי הוא אלה גרביים של מעצבם

ללהיט רעיונו את שהפר קאי,

הי ומטופחת? נאה אשה איזו
 כמו לפרטים לב שמה אשר אשה

 סרט הולם, תיק מיוחדת, נעל יפה, גרב
לבגד. סיכה לשיער,

 ממשיכים זאת, היודעים האופנאים,
 חדשים דברים ולהמציא ״לחדש לעצב,

 עיני את שיצודו כדי חדשות, ואופנות
 את תוציא דבר של בסופו אשר האשה,
עליהם. כספה

מבקשות הן
תשומת־לב

 גרבי הם העיקריים חידושים ך*
 ציבעוניים פרחים בהדפסי ניילון 1 1

 רגילות ניילון גרבי הן אלה ויפהפיים.
 או שחור אפור, בגוון או העור בגוון
 מודפס לברך מתחת כשבאיזור כחול,
 פרחים סתם או חרצית שושנה, פרח,
צהובים. או כחולים ירוקים, עלים בעלי

 מאור וגם יפה מאור גרב זוהי
 מחירה זולה. לא גם היא ולכן יוקרתית.

רגילה, גרב־ניילון ממחיר כפול בערד
 המקוריות, הגרביים הם

כתכשיט. יותר
 כמו הרגל את המקשטות כשרשרת״חרוזים, נראות

 זמן יקח אך באלכסון. או שונים באורכים פעמונים,
טיבן. על ותעמוד אליהן תתרגל אותן שהגורבת עד
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הגרביים וכסף. זהב גם וכוללים רבים הם הצבעים
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