
Pakkauksen 
sisältö

 Cricut Maker-laite

 Ohutkärkinen Premium-terä ja kotelo

 Esittelykirja 

 USB-kaapeli

 Virtasovitin

 100 projektia valmiina 

 Materiaalit harjoitusprojektiin

* Lisämateriaalit voivat muuttua

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 35 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 35 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 35 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmateriaalit*



Mitä on hyvä ostaa Maker 3 
yhteydessä?
Kaikille projekteille joita luot Maker 3:lla 

 Essential tool kit-työkalusetti (7-osainen työkalusetti sisältää kaikki tarpeelliset työkalut viipalointiin,   
     leikkamiseen, uurtamiseen, putsaamiseen, kiillottamiseen ja useiden eri materiaalien trimmaamiseen

 1 standardipidon omaavan leikkuualustan (vihreä matto) jäljelle jääville materiaaleille

isoille projekteille (seinämaalaustarroille ja T-paita sarjoille) 
 Smart-materiaali lehtisiä (vinyyli, silityskuva). Saatavilla useissa eri väreissä ja pituuksissa (0,9m aina 6m)
 Rullapidike
 Siirtotarra (vinyyleille sopiva)
 EasyPress (silityskuvaprojekteille)

Projekteille joissa käytät paksuja materiaaleja
 1 voimakkaan pidon omaava alusta (violetti)
 veitsiterä
 maalarinteippi

kangasprojekteille
 1 FabricGrip kangas pitoon soveltuva leikkuumatto (pinkki)
 rullaterä
 Ompelu työkalusetti ( 8 “ kangas sakset, langankatkaisija, ratkoja, neulatyyny, neuloja,  

     mittanauha ja nahka sormustin)

Paperiprojekteille
 1 LightGrip kevyeen pitoon sopiva leikkuualusta (sininen matto)

 1 setti Cricut kyniä. Tarjolla suuri valikoima eri värejä ja paksuuksia
 Smart Sticker-tarrakartongki on helppoa kiinnittää ilman liimaa (saatavilla useissa eri väreissä)



Pakkauksen 
sisältö

 Cricut Explore 3

 Ohutkärkinen Premium-terä ja kotelo

 Esittelykirja

 USB-kaapeli

 Virtasovitin

 USB-kaapeli ja virtasovitin

 100 projektia valmiina 

 Materiaalit harjoitusprojektiin 

* Lisämateriaalit voivat muuttua

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 35 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 35 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 35 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmateriaalit*



Mitä on hyvä ostaa Explore 3 oston yhteydessä?
Kaikille projekteille joita luot Explore 3:lla 

 Essential tool kit-työkalusetti (7-osainen työkalusetti sisältää kaikki tarpeelliset työkalut viipalointiin, leikkamiseen,  
     uurtamiseen, putsaamiseen, kiillottamiseen ja useiden eri materiaalien trimmaamiseen.

 1 standardipidon omaavan leikkuualustan (vihreä matto) jäljelle jääville materiaaleille 

isoille projekteille (seinämaalaustarroille ja T-paita sarjoille)
 Smart-materiaali lehtisiä (vinyyli, silityskuva). Saatavilla useissa eri väreissä ja pituuksissa. (0,9m aina 6m saakka)
 Rullapidike
 Siirtotarra (vinyyleille sopiva)
 EasyPress (silityskuvaprojekteille)

Paperiprojekteille 
 1 LightGrip kevyeen pitoon sopiva leikkuualusta (sininen matto)
 1 setti Cricut kyniä. Tarjolla suuri valikoima eri värejä ja paksuuksia
 Smart Sticker-tarrakartongki on helppoa kiinnittää ilman liimaa (saatavilla useissa eri väreissä)


