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Nu	  på	  dansk:	  Bogen	  om	  Marius	  sweateren	  -‐	  et	  norsk	  ikon	  
	  
Marius-‐strikkebogen	  omhandler	  Marius-‐trøjen,	  der	  har	  fået	  ikonisk	  status	  som	  
den	  norske	  nationaltrøje.	  Mønsteret	  til	  striktrøjen	  blev	  designet	  af	  Unn	  Søiland	  i	  
1953	  til	  skuespilleren	  og	  skiløberen	  Marius	  Eriksen,	  der	  spillede	  skitræner	  over	  
for	  danske	  Jytte	  Ibsen	  i	  filmen	  ”Troll	  i	  ord”.	  	  

Siden	  har	  mønsteret	  gået	  sin	  sejrsgang	  fra	  Norge	  til	  franske	  modehuse	  som	  Chri-‐
stian	  Dior	  og	  Givenchy,	  og	  	  nu	  er	  turen	  kommet	  til	  Danmark.	  Mønstret	  findes	  nu	  i	  
utallige	  strikkede	  variationer	  til	  børn,	  voksne	  og	  hunde,	  og	  som	  dekoration	  på	  
sengetøj,	  ponchoer,	  fliser	  …	  ja	  selv	  ure.	  

Marius	  strikkebogen	  indeholder	  45	  opskrifter	  –	  alle	  baseret	  på	  Unn	  Søilands	  de-‐
sign.	  Her	  er	  opskrifter	  for	  både	  begynderen	  og	  strikke-‐eksperten.	  Ud	  over	  den	  
helt	  originale	  Marius-‐trøje	  til	  både	  voksne	  og	  børn	  bruges	  Marius-‐mønsteret	  i	  
opskrifter	  på	  hættetrøjer,	  ponchoer,	  huer,	  vanter,	  sokker,	  kjoler,	  veste,	  køreposer	  
og	  barnevognstæpper	  –	  og	  til	  overtræk	  til	  iPhone,	  kaffekande,	  puder	  …	  ja	  man	  
kan	  sågar	  strikke	  Marius-‐trøjer	  til	  hunde	  i	  to	  størrelser.	  

Bogen	  indledes	  med	  en	  grundig	  og	  letforståelig	  strikkeskole.	  Ind	  imellem	  op-‐
skrifterne	  fortælles	  om	  Marius-‐mønsterets	  og	  Unn	  Søilands	  historie,	  og	  der	  er	  
collager	  med	  billeder	  af	  kendte	  mennesker	  som	  kronprins	  Harald	  og	  Gro	  Harlem	  
Brundtland	  i	  Marius-‐trøjer	  og	  masser	  af	  bidrag	  fra	  strikkeglade	  mennesker,	  der	  
har	  brugt	  mønsteret	  i	  alle	  tænkelige	  farver	  og	  varianter	  –	  fx	  som	  overtræk	  til	  
postkassen.	  Endelig	  indeholder	  bogen	  tips	  om	  vaskning	  af	  strik	  og	  pletfjerning.	  
Bogen	  er	  lavet	  i	  samarbejde	  mellem	  Sandnesgarn	  og	  Vigdis	  Augusta	  Yran	  Dale,	  
datter	  af	  Marius-‐trøjens	  skaber	  Unn	  Søiland.	  
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Fakta	  om	  Unn	  Søiland	  
Unn	  Søiland	  (født	  1926	  i	  Haugesund,	  død	  2002	  i	  Oslo)	  var	  en	  norsk	  designer	  og	  
forretningskvinde.	  Som	  barn	  fulgte	  hun	  interesseret	  med,	  når	  hendes	  bedstefar,	  
Ketil	  Søiland,	  politimand	  i	  Haugesund,	  strikkede	  sine	  egne	  uldstrømper	  -‐	  som	  
mange	  andre	  mænd	  gjorde	  det	  i	  begyndelsen	  af	  1900-‐tallet.	  Unn	  ville	  også	  strik-‐
ke!	  I	  1953	  skabte	  hun	  Marius-‐mønstret,	  seks	  år	  efter	  blev	  hun	  udråbt	  til	  Norges	  
første	  “karrierekvinde”,	  og	  resten	  er	  som	  man	  siger	  historie.	  Der	  er	  pt	  solgt	  over	  
tre	  millioner	  Marius	  strikkeopskrifter	  -‐	  alene	  i	  Norge.	  
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