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Het laatste blokje voordat we met de randen aan de slag gaan. Een mooi patchworkblokje – 
iets lastiger dan vorige maand maar ook weer een 9 patch – de starpuzzle. Ik dacht laten we 
afsluiten met lekker veel puntjes die in het midden samenkomen 😉😉 

Wat heb je nodig? 

Scraps van verschillende stofjes in de maten zoals hieronder (deze maten zijn wel in cm 
omdat dat makkelijker is voor de meesten bij het uitzoeken of kopen van de stofjes 

• Stof 1: Midden bruin met bladprint 10 x 40 cm
• Stof 2: Licht bruin met klein bloemetje 10 x 40 cm
• Stof 3: Donkerbruin met rood bloemetje 10 x 40 cm
• Stof 4: Rood met roze stipje 10 x 40 cm
• Stof 5: Roze met rood stipje 10 x 40 cm
• Stof 6: Ecru ruitje (rood) 10 x 80 cm

Stap 1 – de mallen 

Maak van de patroondelen een malletje m.b.v. paternoplaat of freezerpaper – LET OP: de mallen 
zijn ZONDER naadtoeslag. Neem hiervoor wat voor jou het beste werkt – meestal is het een 1/4” 
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Stap 2 – de blokjes knippen 

Teken en knip hiervoor de stofjes zoals aangegeven met behulp van de mallen (dit is voor 1 
blokje maar je moet er dus 2 maken) :  

• Mal A: 4x van stof 1, 2, 3, 4, 5 en 6
• Mal B: 4 x van stof 6

Stap 3 – de blokjes patchen 

Leg de patroondelen als je ze geknipt hebt uit in de volgorde waarop ze aan elkaar moeten 
komen dat maakt het een stuk gemakkelijker. Kijk hiervoor naar de tekening en de afbeelding 
van het blokje  

Het is het makkelijkst om het blok in ‘delen’ te naaien, hiervoor verdeel ik het in 2 stukken. De rij 
boven en onder. Dit is maar een manier om het blokje te maken, doe het vooral op de manier die 
voor jou het prettigst werkt! 

De ‘bovenrij’ 

• Naai eerst 2 delen A van stof 1 en 6 met de schuine zijden aan
elkaar zodat je een vierkantje krijgt. Herhaal dit nog een keer.
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Vervolgens naai je 2 delen A van stof 4 met de lange zijden aan de schuine zijden van 1 
deel B van stof 6, je krijgt dan een rechthoek.  

• Nu zet je de twee vierkantjes aan weerskanten van het ontstane rechthoek. Let
goed op dat je de blokjes niet gedraaid legt – kijk hiervoor goed naar de kleur
afbeelding hieronder.

• Herhaal deze stappen voor de onderste rij !

Het middenblokje 

• Eigenlijk is dit heel makkelijk namelijk steeds een deel A van stof 2
en 3 met de schuine zijde aan elkaar naaien. Zo maak je in totaal 4
blokjes.

• Deze zet je daarna 2 aan 2 aan elkaar, zie hieronder.

• Naai nu 2 delen A van stof 5 met de schuine zijden aan de korte zijden van 1 deel B
van stof 6 – je krijgt nu weer zo’n
rechthoek als bij de boven- en onderrij.
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• Naai nu de 2 rechthoeken aan weerszijden van het midden blokje, zoals hieronder.

Blokje samennaaien 

• Om het blokje in elkaar te zetten naai je de boven- en onderrij aan het
middendeel. Let hierbij goed op dat je een ster aan de buitenkant krijgt van de
rode en roze stof. Kijk hiervoor goed naar de kleurafbeelding aan het begin.

En omdat het zo leuk was maken we nog zo’n blokje. 

Tot volgende maand dan komen de randen! 

 Jet

‘Loving memories’ - deel 9   



A B A

B

ABA

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A A A

A A

A

AA

A

A

A

A

A

B

‘Loving memories ’   - deel 9

www.quiltathome.nl © Quilt at Home 2020 

Het blokje is uiteindelijk 6 x  6" 
excl. naadtoeslag

1,5 "

1,5"

3"

Mallen zijn zonder naadtoeslag!
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