Mariskooli 1965 – 2019
Värit ja tuotantovuodet (sinisellä tämänhetkinen valikoima):

Mariskooli - korkeus 155 mm
1965: kirkas, orvokinsininen (nykyinen vaaleansininen), vihreä (1965-1994),
koboltinsininen (1965,1988-2006, 2010-2011), ruskeanharmaa (suonruskea)
1968: ametisti (1968, 1988-1992)
1973: ruskea (1973-1995, 2002-2009), harmaa (1973-1996, 2001-), lila (1973-1995)
1985: valkoinen (1985), musta (1985, 2007-2013)
1988: alfan vihreä (1988-1995), mattakirkas (1988, 1996-), keltainen (1988-2012), punainen (1988-2014),
vaaleansininen, taivaansininen (1988-1995), joulunvihreä (1988-1995), Mondon vihreä (1988-1995),
Kartion vihreä (1988-1995)
1996: vihreä (1996-2015), vaaleanvihreä (1996-2004), luumunpunainen(1996-2011), matta luumu (1996-1997),
1997: matta keltainen (1997-2001), matta taivaansininen (1997-2001), matta mondonvihreä (1997-2001),
matta pinkki (1997-2001)
2000: ruusuoliivi (2000-2009, 2011-2013)
2001: harmaa
2002: merensininen (2000-2008), lila (2002-2011)
2003: vedensininen (2003-2009), lime (2003-2008), pinkki (2003-2004), pomeranssi (2002-2011),
vaalea lila (2003-2012), mustikansininen (2003-2009), turkoosi (2003-2006), sitruunankeltainen (2003),
laguuninsininen (2003), koivunvihreä (2003)
2004: granaatinpunainen (2004-2013), turkoosi (2004-2009)
2005: vaaleanpunainen (2005-2012), sammaleenvihreä (2005-2009, 2011-2012)
2006: ultramariininsininen (2006-2009, 2017), hiekka (2006-2014)
2007: oliivi (2007-2009), siniturkoosi (2007-2012), musta (2007-2013)
2009: omenanvihreä (2009-2018), purppura (2009 -2010)
2010: vedenvihreä, koboltinsininen (sama kuin 2006 poistunut väri, 2010-2011)
2011: Rion ruskea (2011-2012); ruusuoliivi (2011-2013), sammaleenvihreä (2011-2012)
2012: ei uusia värejä
2013: metsänvihreä (2013-2015), lohenpunainen 2013-2017, sitruunankeltainen (2013-2015), vaalea pinkki,
laventeli (2013-2015)
2014: sade, karpalo
2015: ei uusia värejä
2016: smaragdinvihreä (2016)
2017: ultramariininsininen (2017)
2018: ruusuvesi * (2018), tummanharmaa* (2018)
2019: ametisti* (2019)
* ei vakiovalikoimassa
Pohjateksti: käytössä ollut paperisia ja silkille painettuja marimekko-tekstillä olevia tarroja, jotka kiinnitetty esineen
pohjaan. Silkkitarra käytössä vuosina 1980-2004.Valmistusmuotista tuleva teksti marimekko maljan pohjassa, tuli
käyttöön 2004. Muottinumerot Iittalassa valmistetuissa Mariskooleissa vuodesta 2004 lähtien, Nuutajärvellä
valmistetuissa 2008 lähtien.

Pieni Mariskooli - korkeus 120 mm
2008: kirkas (2008-2015), ultramariininsininen 2008-2009), siniturkoosi (2008-2012), vaaleansininen (2008-2014),
hiekka (2008-2014), musta (2008-2013), matta kirkas (2008-2015), vaaleanpunainen (2008-2012),
punainen (2008-2014)
2009: omenanvihreä (2009-2014), purppura (2009-2010), keltainen (2009-2011), pomeranssi (2009-2011),
vihreä (2009)
2010: harmaa (2010-2015), koboltinsininen (2010-2011), vedenvihreä (2010-2014)
2011: Rion ruskea (2011-2012), vihreä (2011)
2012: vihreä (2012)
2013: metsänvihreä (2013-2014), lohenpunainen (2013-2014), vaalea pinkki (2013-2014)
2014: sade (2014), karpalo (2014-2015)
Pieni Mariskooli poistunut valikoimasta 2015.
Pohjateksti: valmistusmuotista tuleva teksti marimekko maljan pohjassa. Muottinumerot kaikissa.

