
 כל לצייר ניתן המחשב בעזרת
 והציור הדעת, על העולה דוגמה

 למכונות־ להוראות־סריגה מיתרגם
ספורטיבי מראה מתקבל הייצור.

 החליפות וסגול. חם חום וזהב״שן, יער
 ארוכה החולצה ביופיין, מרהיבות
 רחב העליון חלקה לירכיים, ומגיעה
וצרה הולכת והגיזרה בכריות, ומודגש

תואם. אך המיכנסיים, מן
 להסתייע יכולה לסרוג, שיודעת ומי

 מהן בשוק, המצויות בחוברות־הסריגה
רבים. שימושיים רעיונות לקבל ניתן
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ל קרובה הסריגה ואיכות ואלגאנטי
יד. בעבודת סריגה

 העכשוויות החצאיות בירוק־יער.
 עד ארוכות, — אורכים בשלושה הן

 היא הגזרה הברך. ומעל לברך מתחת
 עד ארוכות הן החולצות רחבה. או צרה
 כשהכתפיים למותן, מתחת הברך, לפני

כריות. על־ידי מודגשות
 פסים, פרחים, מגוונים: ההדפסים

גיאומטריות. צורות נקודות,
 הגיעה, שפיר מירי מעצבת״האופנה

 בדי לייצור החדשות, המכונות בעזרת
 סריגים וכן סריג, עשויים ורשת תחרה

 של באפקטים סריגים ז׳קארד, בדוגמת
שונים. צמרים ומישחקי תבליטים

 מקווים בנויה שלה הקולקציה
ומ זורמים מוארכים, ביותר: נשיים

 אפור־ — בהירים בצבעים שוחררים
טורקיז. תכלת, ירוק, פנינה,

 בהשראת היא נוספת סריגה קבוצת
 על־ידי ומאופיינת והסאפארי הג׳ונגל
ירוק־ כמו אקזוטיים צבעים של שילוב

 צרה החצאית הירכיים. איזור עד
הקרסול. מעל ומתרחבת.קימעה

ה את האוהבות ובזהב. בשחור'
 הנמצאות או בסריג הרחב מראה

 שימלת־סריג למצוא יכולות בהריון,
 בעלת קלוש, בסיגנון ורחבה, גדולה

צרים. ושרוולים גולף צווארון
 הקלאסי המראה את למעדיפות

 ללבוש כדאי זאת, בכל קימעה, והשמרני
ומע וזהב שחור בגווני חולצות־סריג

 עגול, שצווארונו יפהפה ז׳אקט ליהן
 מתחת מסתיים ואורכו מודגשות כתפיו
 בשחור כן, גם תואמים וגווניו למותן
''ובזהב.
 בשילוב הן הסרוגות החליפות רוב

 עיצבו להן כאלה גם יש כי אם חצאית,
 יפים ארוכים, מיכנסיים במיוחד

 עוברים גיאומטריים שקווים ומקוריים,
 לבעלות מחניפים המיכנסיים בתוכם.

 כדאי גם אז אבל וארוכה, דקה גיזרה
 כפולה גולף חולצת מעליהם ללבוש
שונה הדפס גיאומטרי, בהדפס וגדולה,

= גיאומטריים מיננסייס
בחולצת גם חוזר המיבנסיים של הגיאומטרי

 צווארוני שני בעל ורחב, גדול סוודר העשויה החליפה,
 ופטנט עטלף שרוולי קטן, ואחד גדול אחד גולף,

ומודגשת. רחבה גומי סריגת הסוודר בסיום מיוחד:
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 ממנות עדיו׳ כיום ומיוצרות מגוונות, הן חליסת־הסדיג
עבודת־יד דמו״ת סריגה היא התוצאה ממוחשבות.


