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Eerste gekleurde 
blokken 

 91 Op stap  92 Hartkus 

 
 93 Bloemenromanticus  94 Zeepkistenracer 1  95 Schildpaddenple-

zier 
 96 Kleine vrienden 

D’Oro-goudblok 
De kaft en het eerste blaadje van de-

ze blokken is met goud versierd. 

 97 Memorie-speler  98 Dapper zijn, Pimboli 

 
 99 Privéregen  100 Saxofoonblubber  101 Zeepkistenracer 2  102 Troostende vrien-

den 
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Glitterblok 
Het eerste blaadje van de blok en de 
kaft is volop versierd met glitters. 

 103 Diddl schrijft een 
brief 

 104 Van hart naar hart 

 
 105 Kleine vliegschool  106 Hartenlief  107 Wie is de mooiste?  108 Mobiele harten-

groet 

Geurblok 
Deze blaadjes ruiken heerlijk. 

 109 Liefdeszandloper  110 Klavervierpaartjes 

 
 111 Slechtweerdiddlina  112 Hangmathanger  113 Ringturner  114 Hoefijzerdrager 
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Kartelblok 
Alle blaadjes hebben een gekartelde 

rand. 

 115 Hartwolkenluilak  116 Sofapaartjedutje 

 
 117 Bloemengroet  118 Schilderen-klaar-

af! 
 119 Sterrenstof-

strooier 
 120 Kussenknuffelaar 

Lichtblok 
Hou het blaadje eerst in het licht, ver-
stop je dan in een heel donker hoekje 

en het blaadje geeft licht. 

 121 Hartenboomzitter  122 Alleen op een 
boomstam 

 
 123 Stoelspringer  124 Televisiestoel  125 Turbotranendra-

ger 
 126 Kaashouder 
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Wrijf-geur-blok 
Wrijf over het blaadje en ruik de geur 
van aardbeien, bloemen, citroen enzo-

voorts. 

 127 Aardbeienberg  128 Bloemenruiker 

 
 129 Diddl met super-

ijsje 
 130 Nog zuur  131 Kwijlende Diddl  132 Koekjesbakker 

Postzegelblok 
Ieder blaadje bevat een gestanste 

postzegel (voorzichtig dat je hem niet 
verliest!). 

 133 Liefste-in-mijn-
armen-nemer 

 134 Zwemmen in een 
bloemenzee 

 
 135 Nachtsteenligger  136 Viervoudige zwaai-

groetjes 
 137 Een echt wild-

paard 
 138 Diddlig pas de 

deux 
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Puzzelblok 
Als je alle blaadjes tegen elkaar aan 

legt is de puzzel compleet en het 
plaatje loopt door. 

 139 Bloemenfan 1  140 Bloemenfan 2 

 
 141 Hartbloemenpluk-

ker 
 142 Hartbloemenwei-

depauze 
 143 Zwemmen in een 

bloemenzee 1 
 144 Zwemmen in een 

bloemenzee 2 

Magic 3D-blok 

 145 Laat me je vast-
houden 

 146 Cadeaubrenger 

 
 147 Bloemenruiker  148 Prinses Diddlina  149 Diddlina sterren-

vanger 
 150 Diddl’s kever-

vriend 
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Wrijf-geur-blok 
Wrijf over het blaadje en ruik de geur.

 151 Zonnebloemge-
luksbrenger 

 152 Dansbeenswinger 

 
 153 Vrolijke briefont-

vanger 
 154 Dwarsfluitspeler  155 Kietelplezier  156 Aloohha-Diddl 

Wrijf-geur-blok 
Wrijf over het blaadje en je ruikt de 

geur van de stal, bloemen of drop! 

 157 Vanillivi-kroeler  158 Roetoven Diddl 

 
 159 Hartbloemenpluk-

ker 
 160 Pizzabakker  161 Pizzasmikkelen  162 Drop-duo 
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Abrakadiddldabra-
blok 

Met de toverstift kun je een verbor-
gen plaatje zichtbaar maken (wordt 

helaas bruin). 
 163 Dagboek-Diddlina 

onder bloem 
 164 Iedereen luiste-

ren! 

 
 165 Wollywells ver-

jaardag 
 166 Driemalig trampo-

linepret 
 167 Vier keer bloe-

mengroet 
 168 Liefdeslangbrie-

venschrijver 

Comic-blok 
Iedere blok heeft aan de onderkant 

een klein stripverhaal! 

 169 Diddlina met ser-
vies 

 170 Drilpudding pick-
nick 

 
 171 Sneeuw inzeper  172 Rendezvous onder 

hartboom 
 173 Liefdesbrief voor 

Diddlina 
 174 Je bent geweldig 

Diddlina 
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Wisselblok 
Bij deze blok hoort een vierkant waar-

mee je het verborgen plaatje kunt 
zien! 

 175 Tranenlachparade 
met Diddlina 

 176 Bloemenknab-
belaar 

 
 177 Je bent geweldig, 

Diddlina! 
 178 Diddlina met bos 

bloemen 
 179 Verwachtingsvolle 

Galupy 
 180 Liefdevolle Diddli-

na 
 

 


