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ה1\1 ו  אופנתי. דבר זה להריון סריג כי סבורה זימנד אנדה |*|1ף
\11□ מתחת באורד חולצות״סריג, הרבה לובשת היא 11 1□ _ ו ו ו \4■ 1 1  מתחת באורך חולצות״סריג, הרבה לובשת היא 1

לגיזרה. חוזרים כאשר להשתמש גם אפשר אלה לבוש בפריטי לירכיים.

ח ל ך ו  ,1ה״: בת מלאני, בתה עם כפיר־גרבנאו יפה הדוגמנית ע
\11#  למישפ־ החדש התינוק להולדת עיניים בכיליון המחכה 11 ^

תיאבון!״). לי (,,יש קילוגרמים 12 עלתה ותק, בעלת דוגמנית יפה, חה.

ב מהרצליה־פיתוח זימנד אנדה 1ה||||ףןך9| האופ־ מעצבת של מראה־השכבות
/#1 ומעליה גולף חולצת שוויג: נילי נה קי- בעלת שחורה, חולצת־סריג 1 □!11111

דקיקים. גרביים לבנה, חצאית-קפלים לבנים, שוטים פוטר. עשויים והז׳אקט המיכנסיים נוספת. חולצה
 חומות עיניים מתנפנף. ארוך שיער

 להתלבש אוהבת וחייכניות, גדולות י
 — ציבעוני פריקי בסיגנון בבוקר

 ומתחתה וסרוגה גדולה חולצת־טוניקה
וצרה. ארוכה חצאית־כותנה

 1באלון חולצות אוהבת גם היא
 וגם לבטן מתחת הנרכסות גדולות,

 הערב בשעות מאוד. רחבות מיכנסיים
שמלות־צמר ללבוש מעדיפה היא

אנגורה. עשויות סרוגות,
 אחרת יפה התעמלות. בסימון

 אכסו־ שחרחורת נאווה, היתה בהריון
 בחברת־ שיווק מנהלת ,31 בת טית

 איש גינת, לרפי הנשואה הפקות,
 גבוהת נאווה, (כולבוטק). הטלוויזיה

 מאוד נראתה במקור, ודקיקה קומה
 ביגדי רוב ואת הריונה בעת עגולה
נילי האופנאית אצל קנתה ההריון

סנווטינית
(למעלה) רבעים

 ו־ בסוודר־גולף גינת נאווה
 שלושה באורך במעיל״פוטר
(מימין). לבנה ובחליפת״פוטר

29

טוויג.
 לא בן, שעבר בשבוע שילדה נאווה,

 נעליים העדיפה היא נעלי־עקב. נעלה
נעלי־התעמלות. בסיגנון ספורטיביות,
גלזן, אורנה גם חתיכי. בסימון

 העולם וכתבת לשעבר דוגמנית ,34
 בעמודים הכתבה את גם הזה(שכתבה

 גונן, אמנון ד״ר למדען והנשואה אלה)
הראשון. לתינוקה מצפה

 מיכנסי״רגליות הרבה לובשת היא
 ממשי גדולות גבריות חולצות מפוטר,
 ומעליהן בוהק סאטן או סינתטי
מכותנה. גדולים מעילים

מוש במראה מאמינה שהיא מכיוון
 עבורה נעלי״עקב חתיכי ובסיגנון לם

חובה.
 שמלות־מעיל לובשת היא בערבים

 בגוון כלל בדרך בד, או זמש מעור
 כובע־לבד, משלים המראה את אחיד.
 בקוקו השיער(ההדוק על סרט כאשר

להופעה. נופך מוסיף מפוזר) או


