
 מזו במאומה נופלת אינה בגדיה אופנת אך צעירה. גברת דל, אמנם היא נעירה
אותה. היוצר כדמיון ולא בחומר לא בגזרה, לא - יותר המבוגרות הגברות של

 הרוצה הנעורים לכת האחרונות הדוגמאות התל-אכיבי ״17 כ״סלון הוצגו השבוע
 כונו אמנם הדגמים החורף. בחודשי (הסלונית) כהכרה ולהצליח ידידים לרכוש

 רשימת פי על זאת לנחש היה קשה אולם מקוריים ישראליים כדגמים רבה בצניעות
 ״גריים־מור׳ ״קונסטנצה״!שמלה), ״ליידי״(מעיל), מקנט״;חליפה), ״דוכסית : המוצגים

הידועה. הוליבוד שחקנית של שמה על שמלה, היא אה
 : העולם לגברות פאריס של תרומתה ה־וו קו היה בתצוגה ששלט קוו־האופנה

 הישראלית המקוריות הגיעה טרם זה בשטה צזטה. בלפי וצד והולך מלמעלה רחב
בפאריס. ודטולט העולמית האופנה רודן דיור, קריסטיאן את לנצח תוכל בו אשר לשלב

 עשויה ״קוזאק״, בשם המכונה סוודר של זו דוגמה איטלקית. הדוגמה רוסי, הוא טםיה
 אפשר מתקפל. גבוה צווארון בעל לסירוגין, שחורילבן פסי עשוי הסוודר איטלקי. מקור לפי

ההופעה. ולמקום היום לשעות בהתאם שחורים, או לבנים מננסים בצירוף ללבשו

 חורים סידרת בחולצה שחור. מצמר מחשופית וחולצה חצאית הטבעת״. את ״השחל
 הסגוו צווארון בצורת נוסף חלק בהן ולקשנר רצועות בעדם להשחיל שאפשר ווילונות) (חורי

 שונים מצבעים סרטים בעדם להשחיל שאפשר חורים, סדרות שלוש בחצאית גם למעלה.
לאחריה — מימין בפינה ההשחלה. לפני הדוגמה נראית משמאל למעלה קישוט. לשם

שוי לבנות םהנ

מ מורכבת חליפה מקנט״. ״הדוכסית
ספור צווארון בעלת חולצה חלקים: שלושה

 וג׳א־ חצאית, ירוק,ה, רקמת־צמר עשוי טיבי
 ברקמת־צמר העליון בחלקו המקושט קט

 — ׳ החליפה חצי־עיגול. ■ בצורת ירוקה
מג׳רסי. י — הקישוט טוויד, מצמר

״. ״יטבע ה ר ש  וולור, לבן.מצמר ג׳אקט ע
 של (סמלו. 17 המספר בשחור רקום; עליו

מס מאחור, רחבה גזרתו משי. בחוטי הסלון)
ה מזדקר. בצווארון העליון בחלקה: ־ תיימת

ומס למטה צרים למעלה, רמביס שרוולים
למעלה. מקופלים (מנג׳טיס) בתפת״ס תיימים

 סיני, מקור לפי שחור קולי מעיל ״וואלס״.
הנות אדום, ממשי־ נגינה עם׳.קישוטי'תמי

 •מצמר עשוי המוסיקאלי. .שמו נים.,למעול,את
 בהקפו הרחב׳ י מזדקר, צווארון בעל ,1וולו

 משני ללבישה ניתן הצוואר. מהקף בהרבה
אחר. דגם מהם אחד לכל אשר צדדיו

 גדול, צווארון בעל בז׳, מעיל ״פיקאסו״.
 המשיקים משתפלים, משולשים בצורת הגזור

 רחב - א ה־ גיזרת לפי עשוי הכתפיים. את
 אחד כים צד, מכל למטה. וצר הולך למעלה,

 וולור צמר עוסוי אחד. בכפתור מכופתר גדול,
הקל. משקלו למרות ביותר, המחמם עבה


