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Werkbeschrijving kubuspuzzel 

 
Materiaal: 
8 polyether blokjes van 5x5x5 cm. 
6 verschillende soorten (kinder)stoffen 
Malletjes van stevig papier: vierkant van 5 x 5 cm en een rechthoek van 5 x 10 cm. 
Er zijn 16 vierkanten en16 rechthoeken nodig. 
Spelden 
Quiltgaren of knoopsgatengaren 
Naaigerei 
 
Knipschema: 
Stof 1: 2 rechthoeken, 4 vierkanten 
Stof 2: 4 rechthoeken 
Stof 3: 2 rechthoeken, 4 vierkanten 
Stof 4: 2 rechthoeken, 4 vierkanten 
Stof 5: 2 rechthoeken, 4 vierkanten 
Stof 6: 4 rechthoeken 
 
Knip een klein stukje stof af en plak die op een hoekje van dit papier en geef ze een 
nummer. 
 
Knip de stofjes met ongeveer1 cm naad uit. 
 
Vouw de stof om het papieren patroon en zet ze even vast met een paperclip. (tekening 7) 
Rijg de stof om het papier en strijk het daarna nog een keer. 
Het papier haalt u er daarna uit. 
 
Als alle stofjes om de papieren patroontjes geregen zijn gaat u ze op de blokjes spelden. 
Leg de 8 blokjes neer als een rechthoek en speld kleur 1, als tek.1 en speld ze goed vast 
met min.2- en de lange blokjes met 4 spelden die u iets schuin helemaal in de blokjes steekt.  
Als kleur 1 erop gespeld zit draait u de blokjes naar binnen. (kleur 1 zit dan tegen elkaar aan) 
Speld nu kleur 2 zie tek. 2. 
Draai het blok in zijn geheel om (kleur 2 ligt dan op de tafel) en speld kleur 3 vast, zie tek. 3.  
Draai kleur 3 naar binnen (kleur 3 zit dan tegen elkaar aan) en speld kleur 4 als tek. 4. 
Klap kleur 4 dicht, draai het blok een slag en klap de buitenste blokjes naar buiten. 
Speld kleur 5 als tek. 5.  
Draai het blok in zijn geheel om (kleur 5 ligt dan op tafel) en speld kleur 6 als tek. 6.  
 
Zet de naden aan elkaar met de boerenhemdensteek, zie tek.8. gebruik hiervoor een 
afstekende kleur quiltgaren of knoopsgaten garen. 
Meet het schuimblokje na en pas het papieren patroon indien nodig aan. 
 
Succes! 
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Patroon kubuspuzzel 

 

 
 


