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מעור. הם העגילים נם בוהקות. באבנים משולבות לבן עור פיסות מתחת,

 ופלסטיק, עץ חרוזי צדפים, קנו הם
 והדפסים בגוונים שונים עורות

 פנינים מראות, חבלים, מיוחדים,
 בבית דירה שכרו מבריקות, ואבנים
 איטלי ליטל באיזור אדומות לבנים
 לחודש), דולר 1600( הוויליג׳ שליד
(ספה, המינימאלי הריהוט את רכשו

 והתחילו וכיסאות) שולחן מיטה,
לעבוד.
קו להם היתה שבועות כמה תוך
 ההוצאה את לחסוך כד מוכנה. לקציה
 סוכך חיפשו חדר־תצוגה, על הגדולה
 מרשה, — סוכנת ומצאו מכירות

ארצות- ברחבי לרשת־חנויות הקשורה
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(ושבירות), אמיתיות מראות הו אלה א-סימשרית.

 השרשן מחיר מוזהבת. קרמיקה בתוך המשוקעות
 תוא! וצמידים עגילים גם להשיג ניתן דולר. 150

בכבוד להתפרנס המצליח הישראלי, הצמד מן

 פנים. להם האירה ההצלחה מאז הברית. ■
 הרבה גם אלא בניו־יורק, רק לא

 בקליפורניה. ואפילו באריזונה מערבה,
 באופנה? עכשיו ומה

בחרוזי־ משולבות מחרוזות־פנינים
 נחש עורות מלופפים כשסביבן עץ,

קצרה שרשרת טורקיז. בצבע אמיתי

 המקום על לדרור אסור אבל
 בשנה, פעמים שש חודשיים,

 ו? להמציא צבעים, לחדש
 מעיי זה פשוט. לא זה קולקציה.

 ומה המוח, את גם ומתיש מלחיץ
 בלתי־פוסקת. היא שהתחרות

י קיץ, אביב, הן הפעמים שש
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פיי בסימון באמאייל משולבות ולבנות שחורות שרשרת״פנינים

 (״צ׳וקר״), קולר בסיגנון שכזאת,
דולר. 100ב־ בחנויות נמכרת
 חרוזי- שרשרת באופנה: המראות גם
 של שורות שתי יוצאות שמתוכה זהב,

 בתוך השקועות א־סימטריות, מראות
 השרשרת: מחיר זהב. מצופה קרמיקה

דולר. 150
 עגילים זוג מותאם תכשיט לכל
בינוניים. או גדולים

 1 (חג־המולד) כריסמס חורף,
הקרוזים(סיורי־החופשה).

 מתל אינם ההמבורגים אבל
 שט על שוקדים אינם גם והם

מתכווג הם בעתיד כלשהו בשלב
 לשוב גם וכמובן, בגדים לעצב
 שו אחרי שנה־שנתיים, (״עוד

 ו בארץ ייצרו ואז כסף:״) מספיק
לארצות־הברית.
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