
ןושלה דעו תולועפמ 
השבלהה יחנומ תמישר 

םילשוריבש השבלהה יחנומל הדעוה ידבח ידיב הדבוח תאזה המישדה 

ןומע ייש 'ץישפיל .מ .א היה .ףסא .ש בדה :ויה הידבה .ה"צדת תנש ךשמב 

טקולש תועצהה רמוח יפל הדבע הדעוה .ןמדלוג .ז ריד הריכזמו דנזולק .י 'פודפהו 

'םורפה לש ותופתתשהב תיפוס הכירע הכרענ המישרהו הריכזמ ייע הל אצמוהו 

אלש ןויכ 'העצה תניחבב ןנה •בכוכב תונמוסמה םילמה .רגישטדוט .ה .נ 

בור ייע תועצומ ןתויהל ןאכ ומשרנ ןהו דעוה וא הדעוה לכ תמכסה ןהילע האב 

.ןהיניב עירכי ןהב שומישהו .תוריכזמה לאשמל ונענש דעוה ירבח 

 Knopfloch קיבא
 Pluderhosen םיקדבא
Schlussrock רדא 

Mantel ןוילע ליעמ 'תרדא 
 stopfen (Strumpfe) החא
 Sattel תיפכא

 Fingerhut ןועבצא
 Kleiderschrank םידגב ןורא
 stoff, Zeug גירא

 Haariger stoff ריעש גירא
Herrenrock ליעמ 'דגב 

Amtskleider דדש ידג؟ 

Leinen (םיתשפ 'ר) התש؟ "דב 

futtern ןטב 
 Futter הנטב

 strumpfhalter, strumpfband תידיב
 Bustenhalter •הזח תיב

(לוורש 'ד) די תיב 

 Kapuze שאר תיב
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اوnn_ 7 יחנימ !١٠٠٠٦ 

Brokat (ינועבצ גירא ןימ) .דמיודב 
Lefbehen תיטוג 

Sohlenfeder הדלג 

TaJar המילג 

Gamaschen1) ה؟חמ* 'תוע؟ג 'העמג* 
strumpf ברג 
Latz עד 

SchnaUe טבח 

Weste היזה 

Oberhemd (תגותב 'ד) 'קולח 
Anzug הטילח 
Bluse, Jacke הצלח 
WoUjacke, sweather רמצ תצלח 
Kittel הלי؟،ח 
Unterarmef תטח 

Halbschuh (םילקנ יאצח 'ד) לקנ י؟ןן• 
Flicken יאלט 

Einstarstuck (תילוורע 'ר)'הדי 'זירט 

Muff תיניודי 

Hut (ערלמ)עבוכ 

Miitze י תיעבי1ב 

strich des Stoffes גיראה ןווב 
(םינבל 'ר) ןבל ילב 

Barett התמב 

Zipfel des Kfeides דג؛،ה ףגב 
Handschuh (תויפב) היפב 

Haube הטב 

Knopf רותס? 

Hemd '(קולח יד תונת؟ 'ם 'תונתב 'ר תנחג 'ם)'תנתב 
<٠ .ילו،ייווג םוקמ ov ,סמאד'ג םמח ٦١۶٥(! 



٨٠٢٥۶٠٦٨ יוובומ ٨٠١٠٩' آوو 

Nachthemd ה؛ילדו؛תב 
Filz דקל 

grober Filz םג דבל 
Weisswasche ןבל ילב 'םיןבל 
Schleife האליל 

Druckknopf (םיציחל 'םיטיחל 'ר) 'ץיחל 
Frauenjacke הטוסל 
Zylinderhut ٍوأم 
steifer runder Hut (לגע עביט) תעבגמ 

stiefel (Schaftstiefel) (הבקנ)'םיפגמ 'ד) 'ףגמ 
Uniform (יובד)םידמ 

Haibstiefel (niedrige Schaftstiefel) (הבקנ) هآأءه 
Korsett ךיוחמ 

(העמג• 'ד)'הפקמ• 

Tuch תחעטמ 

Hosen םלםןכמ 

Franse ٦١٠ 'ללמ 
Mousselin הלמלמ 
Felieisen החתלמ 

Hausschuh, Pantoffel (תיב ילענ)'סללופמ 
Gewebe أأووو 

Kamm קרסמ 

weitzinkiger Kamm לילד ~ 
dichter Kamm, staubkamm ףיפ| — 

Regenmantel טע؛ ליעמ 
(תייא 'ד)'ןיוילע ליעמ 

Mfltzenschirm - הח؟ם 

staubmantel תך،עמ 



יחימלחח ימגומ ת،מסר 

 Kdppchen أاءءأو 

 , Henidhosen (combination)  Cnensn

 Seide ١١٠٧١٠ ייעמ 

ילת• 'ר 'הלתמ• 

 Untertaitle תיגתמ 

 gefutterter Schuh גרז לש أءإ 'תנט^מ לטנ 
 Haarnetz (רטעה תקגס) .٦٣٠ 

 Rwssvfirschluss ץריוגס• 'רירג؟• 

 Halstuch רדיס 

 Sohie הילס 

 TUll הלסלס 

 Sandale לי،נ? 

 Schutte יןם 

 Leibnetz גדמ 

 Band  ٥٦٠

 Besatz ריטע 

 Schlafrock (רק؛، ת_הפי؛،ע 
 Halsbinde הבינע 

 Gummischuh ליזהק 

 Offnung (דגבה-יפ) הפ 

 ^ocke • ק؟،ומ 

ל؛؟ "٦ ךיפ 

תי،נלמש '٦ הלמשיגלפ 

 Warns (ם؟ה)' ٠١٦۶؟ 

 Pelz 'הייפ 

 fasten (mitStecknadein u. dergl.) ך؛1פ 

דן '٦ (،،ي התשפ 

*ונלחמכ ואתחאהגיאחל סיורמצמהצלחוםי§גגס١٥١١٠٦ םיקלחהינממב ٢٦ (1 

ممسو1راأء" *רקי—ואל SMI ,םחינמ תא מ0מל יומע 
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 Kragen ןיודאןצ 

 Gorgerette תיני1ד}צ 

 Schleier ףיעצ 

 Satntnt הפיטק 

 Kleiderstander, Kleiderhaken (םינל؟،יד) בלה 

 Falte ל؟ק 

 Hakchen םדק 

 Bugel (ילת 'ד) תיקשק• 

 Schal דיךד 

 zukndpfen 0قأ 
 Haarband סיבש 

 Schleppe לגע 

 Unterrand (breit, des Kleides) דגבק ילופש <םן؛וש 

יע؟ ד ןיאדיש 

 Uberwurf, Umhang המגע 

 Frauenklejd הלמע 

 Frauenrock (הלמעיגלפ)תינלמע 

 Rand Schmalrand הפע 

 Krempe (עניועק-תטע) הפע 

םילוש 'ד דגגה ילופש 

 Armel די תיג 'לוורע 

 Manschette הדث 'תילוודש 

 Spitze(ntuch) Broderie (דיחי) םידקת 

 Unterhosen םיגיותחק 

 Unterrock תיןי1תחה 

 Bugel תיקשק• ،הלתמ• ןילת• 

 uasbessern ק.ה 
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