
I æsken
 Cricut Maker-maskine

 Premium Fine Point-klinge + hus

 Velkomstbog 

 USB-kabel

 Strømadapter

 100 projekter klar til at lave
 Materialer til et øveprojekt

* Yderligere materialer kan ændre sig

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 34 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 34 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 34 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmaterialer*



hvad skal man købe med Maker 3
Til alle projekter man kan lave med Maker 3

 Essential tool kit (værktøjssæt) -(7 dele sæt inc alle værktøjer du skal bruge til at klippe,  
     false, pille, løfte i mange forskellige materialer)

 1 standardgrip skæremåtte (grøn) til forskellige materialer

Til store projekter (wall stickers og t-shirts produktion) 
 Smart materialer der kan bruges uden måtte (vinyl, iron-on). Findes i forskellige farver  

     og længder fra 91 cm til 6,4 m
 Rulle holder
 Transfer tape (til vinyl skærefolie projekter)
 En Easypress (til iron-on strygefolie projekter)

Til projekter i kraftigt materiale
 1 strong grip skæremåtte (lilla)
 En Knife blade kniv
 Masking tape

Til projekter med stof
 1 FabricGrip skæremåtte (pink)
 Et Rotary knivblad
 Et sysæt (stofsaks, nåletråder, opsprætter, knappenåle og nålepude, målebånd  

     og læder fingerbål

Til papir projekter
 1 lightGrip skæremåtte (blå)

 1 sæt Cricut tuscher. Stort udvalg i forskellige størrelser og tykkelser
 Smart stickers klæbe karton for let montering uden lim (findes i forskellige farver)



I æsken
 Cricut Explore 3

 Premium Fine Point-klinge + hus

 Velkomstbog

 USB-kabel

 Strømadapter

 100 projekter klar til at lave

 Materialer til et øveprojekt

* Yderligere materialer kan ændre sig

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 34 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 34 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 34 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmaterialer*



Hvad skal man købe for at starte med Explore 3
Til alle projekter man kan lave med Explore 3 

 Essential tool kit (værktøjssæt) -7 dele sæt inc alle værktøjer du skal bruge til at klippe, false, pille,  
     løfte i mange forskellige materialer

 1 standardgrip skæremåtte (grøn) til forskellige materialer 

Til store projekter (wall stickers og t-shirts produktion)
 Smart materialer der kan bruges uden måtte (vinyl, iron-on). Findes i forskellige farver og længder fra 91 cm til 6,4 m
 Rulle holder
 Transfer tape (til vinyl skærefolie projekter)
 En Easypress (til iron-on strygefolie projekter)

Til Papir projekter 
 1 light grip skæremåtte (blå)
 1 sæt Cricut tuscher. Stort udvalg i forskellige størrelser og tykkelser
 Smart stickers klæbe karton for let montering uden lim (findes i forskellige farver)


