
עיצוב:

 יתפסו מקומם ואת לחלוטין יעלמו
 שישררו וקלילים דקים מבדים בגרים
ורכות. נשיות

 תשומת־לב להקדיש כדאי למה
באביב?

ויבואו יתארכו הקלאסיים הג׳קטים
 האורך את לאמץ המתקשות אלה

 ארוכות, בחצאיות לבחור יכולות הקצר
 בבדי דק, פישתן כמו שונים בבדים
 (ג׳ינס) דנים ובברי מכותנה, ג׳רסי
ל מומלץ הארוכות לחצאיות דקים.

 לגוף שמעניקים קצרים ג׳קטים התאים
חדשות. פרופורציות

 והשיחרור החופש תחושת את
 ביגרי־החורף של העבות מהשכבות

 השמלות, השמלות. הבא באביב נותנות
בה או חלקות שחורות, או לבנות

 שמלות־ מאוד. פתוחות תהיינה דפסים,
 או צווארונים בעלות ושמלות שמש

 הכתפיים, את שילטפו רכים מחשופים
 של לתשומת״לב זכו לא רב זמן שכבר
ממש.

 או קלוש רחבות, תהיינה החצאיות
 בפומפונים ומקושטות קפלים בעלות

 והחולצות הסוודרים גבי על בתחרה. או
 מוטיבים עם גדולים הדפסים יופיעו

אמריקאי. פוטבול או פולו שחקני של
 אקסטרוברטית את אם חשוב זה אין
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מחוי שחורות למיכנטי״ברמודה מעל ציריו, משני אותו מקשטים כיסים
גרמניה). (המבורג, ג'ופ עיצוב: עובדות. לנשים מתאים זה מראה טות.

 והתחשבות בנשיות ביטחון עצמי,
העובדות. בנשים

 באביב כיוונים כמה לראות ניתן
 הטבע, אל לחזור נטייה יש — הבא

 וה- ולשמלות־הסינר הכפרי למראה
 גם מופיע הטבע הנפוחים. שרוולים
 פרפרים, חרקים, שדות, של בהדפסים

 קש. של מראה המזכירות וטקסטורות
 של הרגשה מעניקים אלה כל

המ לאולימפיאדה גם נוסטלגיה.
 הנראים הבגדים על השפעה יש תקרבת

 ומזכירים לגוף צמודים הם עתידניים.
 הרגשה שנותנים ביגדי־המתעמלים את
.1—של ^

 ויתפוס יחזור הוא גם הספנים מראה
 ה־ הפסים הבא. באביב חשוב מקום

 גם כמו חצאיות, יקשטו ציבעוניים
 חשוב, פחות לא אך ואחרון, חולצות.

 בשני הקטנים, ההדפסים מראה הוא
 נשיות של תחושה שנותנים צבעים,

 משלב זה מראה היטב. מחוייטת
 האלגנטי המראה עם יפאנית השפעה
 ג׳ורג׳יו האיטלקי המעצב של המחויט
ארמני.

ויטה דולצ׳ה
שעוטפים לרוחב תפורים

הנר מפוליאסטר צמודה לבנה שימלת״מיני
 דקים וקיפלונים רחב מחשוף בלחצגיות. כסת
אורכו. לכל הבד את ומהדקים הגוף את

ושמש חשופות
מבדקייצית שימלה

בח כיווצים עם לבנה שימלת-כותנה
 (מימין). סגארד קאתרין עיצוב: זה.

אוג׳ארד. כריסטיאן עיצוב: כותנה״פיקה.
ימאית

פומפונים.

 לחצאית- מעל
 שני בתוספת
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