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Blok met  
Quardiddl-cards 

 
 409 Romanti-

sche vlinder-
wolken-tour 

 410 Waslijn-
hanger 

 411 Kroelple-
zier 

 412 Bloemen-
gieter 

 
 413 Iets klopt 

hier niet!? 
 414 Bloemen-

riksja 
 415 Inliner-

paartje 
 416 Razende 

sokkensprin-
gers 

 
 417 Schom-

melromantiek 
 418 Het hart-

jesspringtouw 
 419 Strand-

plezier 
 420 Sterren-

ritje 
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Zoekblok 

 
 421 Spring in 

de zon 
 422 Zweef-

hartpaartje 
 423 Danspaar-

tje 
 424 Diddlina 

met schooltas 

 
 425 Raamkij-

ker 
 426 Stokjes-

jongleur 
 427 Cadeauto-

venaar 
 428 Rozendra-

gen 

 
 429 Handjes-

trio 
 430 Hand-

vasthouder 
 431 Wolken-

bezitter 
 432 Boeken-

knuffel 
Extra informatie: iedere blok bevat 40 schrijfblaadjes, maar geen een blaadje is hetzelfde. 
Linksboven staat de originele tekening en rechtsonder zijn steeds 5 verschillen met linksboven. 
Alle blaadjes van de blokken zijn genummerd. Op blaadje 41 en 42 staat aangegeven wat er an-
ders is op ieder blaadje. Overigens staat alleen op het eerste blaadje van een blok de tekst Ori-
ginal vermeld. De overige blaadjes hebben die tekst niet. 
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Abrakadiddldabrablok 

 433 Slakken 
on tour 

 434 Paniek in 
het aquarium 

 435 Reuzenbot  436 Het geluk 
van de wereld 

 
 437 Pokerron-

de 
 438 Douche-

Diddlina 
 439 Diddlina’s 

Handkrab-
belaar 

 440 Buikpijnlol

 441 Broek-
greep 

 442 Bijenaan-
val 

 443 Tegen-
overligger 

 444 Hemelse 
schommel 

Ieder blaadje bevat een verborgen afbeelding die met een speciale toverstift zichtbaar gemaakt 
kan worden. Op het blokomslag kun je zien welk plaatje waar ontbreekt. Daarom staan in dit 
overzicht niet de blokblaadjes, maar de blokomslagen.  
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Spaarplaatjeblok 

 
 445 Wolligger  446 Groeps-

knuffel 
 447 Deken-

knuffelaar 
 448 Wolfan

 
 449 Brei-alarm  450 Grondlig-

ger 
 451 Kermisuit-

stapje 
 452 Diddlina 

met laptop 

    
 453 Met het 

hoofd door de 
muur 

 454 Loop, 
Galupy, loop! 

 455 Voetlikker  456 Wolken-
zitter 

Ieder blok heeft een groot plaatje en daarnaast alle plaatjes van de rest van de serie. Je zou 
dus 1 blaadje van iedere serie kunnen gebruiken om bij te houden welke blaadjes je nog mist.  
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Bloem-bont kartelblok 

 
 457 Knuffel-

kat 
 458 Bibombl, 

wat ben jij 
groot! 

 459 Fladder-
vrolijke neus-
landing 

 460 Diddlina 
met lieveheers-
beestje op hand 

  
 461 Kleurpot-

loodkunstenaar
 462 Hula hula 

dansmuis 
 463  464 

 465  466  467  468 
Bloem-bont kartelblokken hebben een onderkant die niet recht is afgesneden. Bijna zoals de re-
fliëfblokken, maar de blaadjes zijn wel allemaal even lang.  
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Verzamelblokken 

 
 469 Trapkusje  470 

Bankromantiek
 471 Bellen-

blazen-alarm 
 472 Wolken-

handje-
vasthouden 

 
 473 Water-

pistoolaanval 
 474 Oh jij 

mijn allerlief-
ste! 

 475 Schat-kus  476 Engeltjes 
en Engeltjes 

 
 477 Hart-

sieraad 
 478 Kaasblad 

leesplezier 
 479  480  

 
Deze serie heeft geen speciale naam gekregen. Nummers 475 t/m 480 worden 
pas later uitgegeven. 
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 481  
 


