
Staircase block 

Een nieuw blok 

Hoi daar ben ik weer, Gerie. Ja, ik zie je al denken, Staircase Block? We zouden nu toch deel 

2 van het snijden van de driehoeken krijgen, met de formules voor Half Square Triangles? Ja, 

dat klopt, maar die beschrijving heb ik nog niet helemaal af en deze wel. Ik heb nu geen 

energie om de Half Square Triangle beschrijving te maken, maar daar ga ik zo spoedig 

mogelijk mee aan de slag. Ondertussen kun je bij dit blok ook al 8 Half Square Triangles in 1 

keer maken. Ook leuk. Dat gedeelte van de foto’s komt ook dubbel, dat is toch gemakkelijker 

dan steeds switchen. 

  

Wat heb je nodig 

Voor dit staircase blok heb je nodig: 

 (Quilt)lineaal, (kleermakers)potlood, stofschaar, spelden, naalden, garen, snijmatje, 

rolmes. 

 Vierkant wit 13,5×13,5 cm. (naadtoeslag 0,75 cm incl.) 2x 

 Vierkant zwart 13,5×13,5 cm. (naadtoeslag 0,75 cm incl.) 2x 

 1 F8 ( halve Fat Quarter) donker 

 1 F8 licht 

  

Werkwijze 

Leg de witte vierkanten op de zwarte vierkanten, goede kanten op elkaar. 
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 Teken twee diagonalen op elk wit vierkant. Naai aan elke zijde van de diagonalen een 

naadtoeslag. 

  

 

 

 

 

 De naadtoeslag eerst aantekenen, indien nodig. Teken daarna een kruis door het midden van 

de witte vierkanten. 

Doorsnijden of knippen over de getekende diagonalen en het kruis. 
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Op de foto’s heb ik het kruis niet ingetekend.  Je hebt dan 2×8 zwartwitte vierkantjes. 16 in 

totaal. 

  

 

 En verder 

Strijk vierkantjes open, naadtoeslag aan donkere zijde. Snijd of knip op maat. 5,5×5,5 cm. 

(4×4 cm + 2x 0,75 cm naadtoeslag). 

Naai 8 vierkantjes aan elkaar, witte zijden tegen elkaar. Let op de richting!! 
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Het vervolg 

Snij of knip de F8 in stroken van 5,5 cm. Snij de stroken daarna in de volgende stukjes: 

 Van de lichte stof: 2x 25,5 cm. (F) 

 Van de donkere stof: 1x 25,5 cm. (F) 

Van de lichte en de donkere stof steeds 1x: 

 21,5 cm (E) 

 17,5 cm (D) 

 13,5 cm (C) 

 9,5 cm (B) 

 5,5 cm (A) 

Naai A-licht aan een zwartwit vierkantje. (A rechts) 
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Naai daar een zwartwit rechthoekje onder tegenaan. 

Naai rechts B-licht. 

Naai een zwartwit vierkantje boven A-donker. Naai dit links aan blok. 

Naai B-donker links van zwartwit rechthoekje. Naai dit onder blok. 

Naai C-licht rechts van zwartwit vierkantje. Naai dit boven blok. 

Naai D-licht rechts aan blok. 

  

Naai een zwartwit vierkantje boven C-donker. Naai dit links aan blok. 

Naai D-donker links van zwartwit rechthoekje. Naai dit onder blok. 

Naai E-licht rechts van zwartwit vierkantje. Naai dit boven blok. 

Naai 1x F-licht rechts aan blok. 
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Naai een zwartwit vierkantje boven E-donker. Naai dit links aan blok. 

Naai F-donker links van zwartwit rechthoekje. Naai dit onder blok. 

Naai een zwartwit vierkantje aan beide korte zijden van F-Licht. Naai dit boven blok. 

  

 

  

Je staircase blok is af, goed gewerkt! 

Gerie Lammers 
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