
Det er nu lettere end 
nogensinde før at være kreativ.

Vi introducerer Cricut™
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Dit næste kreative 
projekt starter her. 
Uanset om du lige er startet eller allerede er 
en erfaren producent, giver Cricut™ Smart 
Cutting-maskiner dig friheden til at få gør det selv-
projekter til at lykkes hver dag, hvor som helst.  
Du kan lave ting på ingen tid, der vil overraske selv 
de professionelle. 

Søg. Klik. Skab.  
Alle Cricut-maskiner leveres med Design Space, 
vores gratis og letanvendelige designsoftware.  
Alt er i skyen, så du kan få adgang til dine filer når 
som helst fra enhver enhed. Start på din telefon, 
fortsæt på din bærbare computer, og arbejd 
endda offline – alt sammen uden afbrydelse.

Tre trin til din  
næste kreation: 

Skab  
Skab dit eget design, eller vælg 

mellem tusindvis af færdige 
projekter. Valget er dit.

Skær  
Placer dit materiale i 
maskinen, og tryk på GO. 
Maskinen klarer resten. 

Nyd den  
Saml din kreation,  

og så er du færdig!



Mulighederne  
er uendelige.  

Over 500 
“must-have“ til gør-
det-selv-folket 

Vores Smart Cutting-maskiner kan håndtere 
masser af hobbymaterialer – fra pap, (klæbe)
papir, vinyl og påtryk til stof og endda læder og 
træ. Takket være deres fleksibilitet, præcision 
og alsidige værktøjer er det lettere og sjovere at 
være kreativ end nogensinde før. 

Fra knivblade til smukt udformede værktøjer 
– vi har alt, hvad du skal bruge til at realisere 
din kreative vision og gøre dit projekt til en 
uforglemmelig oplevelse. 

Det kompakte 
kraftcenter.
Takket være dette lille kraftcenter kan du nu 
lettere og hurtigere personliggøre dit liv med 
praktiske hverdagsprojekter.

Skær enhver form til perfektion. 
Med præcisionskniven skærer Cricut Joy™ enhver form, 
du ønsker – alt fra vinyl og påtryk til pap, klisterpapir og 
endda hobbypapir, som du allerede har derhjemme.

Den kompakte Cricut Joy™ kan håndtere over 50 materialer 
og skære op til 11,4 cm i bredden og 6 m i længden.

Skriv, tegn,  
lav kruseduller. 
Få Cricut Joy™ til at fungere som en skrivemaskine, og 
lav unikke etiketter, skriv et personligt kort, eller tegn, 
hvad du vil. 



Cricut Maker™ 3 kan arbejde med 13 værktøjer, 
herunder Knife Blade til tykkere materialer, 
den roterende kniv til foret og uforet stof 
og QuickSwap™-familien til professionel 
foldning, gravering, prægning og tilføjelse af 
dekorative effekter. Den leveres med en fine 
point kniv monteret, så du kan begynde at 
skære med det samme.

Den ultimative 
skæremaskine. 
Cricut Maker™ 3 skærer over 300 materialer – fra det mest 
sarte papir til hårde materialer som læder og lindetræ. Denne 
enhed arbejder med Smart Materials™, som indføres direkte i 
maskinen uden en skæremåtte. De er altid perfekt tilpasset, 
og du kan skære op til 3,6 meter på én gang.

Drømmemaskinen til 
gør det selv-folk. 
Cricut Explore™ 3 arbejder med over 100 materialer og 
skærer alt fra pap, vinyl og påtryk til specialmaterialer 
såsom glitterpapir og limet stof med utrolig præcision.  
Men denne enhed kan selvfølgelig mere end skære. Den kan 
også skrive, tegne, tilføje folieeffekter og meget mere.

Ligesom Cricut Maker™ 3 fungerer Cricut Explore™ 3 
med Smart Materials™, der indføres direkte i maskinen 
uden en skæremåtte. Du kan skære op til 3,6 meter 
på én gang, og alt er altid pænt tilpasset, selv uden 
manuel justering.



Perfekt til Hurtige hverdagsprojekter En lang række gør  
det selv-projekter

Ydeevne og alsidighed i 
forbindelse med gør det selv-

projekter på professionelt niveau

Arbejder med hvor mange 
materialer?

50+ 100+ 300+

Maksimal bredde af 
materialer

13,9 cm 33 cm 33 cm

Maksimal længde af et 
enkelt design

1,2 m 3,6 m 3,6 m

Kompatibel med hvor 
mange værktøjer?

3 (skrivning, skæring og 
folietransfer)

6 (skæring, skrivning, foldning 
af linjer, folietransfer, ...)

13 (skæring, skrivning, foldning 
af linjer, folietransfer, gravering 

med mere)

Hvad er der i æsken?
Joy kniv med holder  

Joy-Tusch med fin spids (sort) 
Materialer til et pilotprojekt

Førsteklasses fine point kniv 
med holder Materialer til 

et pilotprojekt

Førsteklasses fine point kniv 
med holder Materialer til  

et pilotprojekt

Find ud af, hvilken Cricut der passer bedst til dig.

Cricut JoyTM Cricut Explore™ 3 Cricut Maker™ 3
Med jævn varme fra kant til kant, enkel betjening og smarte sikkerhedsfunktioner 
gør Cricut EasyPress ethvert varmeoverførselsprojekt til en leg.

En varmepresses hastighed.
Bekvemmeligheden ved et strygejern.  

Til små projekter Til mellemstore projekter Til store projekter

10,3 cm x 8,7 cm 22,5 cm x 22,5 cm 30 cm x 25 cm

3 varmeindstillinger  
(lav, medium, høj)

Fungerer med Cricut Heat app for 
trin-for-trin instruktioner

Fungerer med Cricut Heat app for 
trin-for-trin instruktioner

Fungerer med EasyPress-måtte
på 20 cm x 25 cm

Fungerer med EasyPress-måtte 
på 25 cm x 25 cm

Fungerer med EasyPress-måtte 
på 40 cm x 50 cm

Cricut EasyPress Mini Cricut EasyPress 3 Medium Cricut EasyPress 3 Stor 



Presseformen passer til en række hatte til voksne, 
f.eks. sommerhatte og kasketter, og giver
en fast base til buede materialer.

Cricut Hat Press har dedikerede varmeindstillinger for 
hvert materiale, tre forindstillinger og kan opvarmes 
op til 205 °C, hvilket gør den velegnet til alle Iron-on 
strygefolie, infusible ink og sublimerings produkter. 
Fungerer med Cricut Heat-appen,
som giver trinvis vejledning.

Ligesom vores andre varmepresseprodukter bruger 
Cricut Hat Press en keramisk belagt plade til at fordele 
varmen jævnt på dine materialer.

Cricut Autopress leverer magiske resultater med
banebrydende automatisk support, der gør
det nemt at gennemføre professionelle
varmeoverførselsprojekter. Uanset om du laver 
trøjer til venner og familie, t-shirts til dit sportshold 
eller en bestilling til en polterabend.

Lav professionelle 
hatte derhjemme.

Mindre indsats.
Mere magi.

Mere effektivitet takket være automatisering
Kontrolpanelet har fire programmerede indstillinger, og
disse forindstillinger kan justeres til de projektindstillinger,
som du bruger ofte.



For at sikre at du får de bedste resultater i hvert 
projekt, er Cricut Mug Press udviklet til Infusible 
Ink og Cricut-krus. På denne måde får du levende, 
sømløse overførsler, der kan gå i opvaskemaskinen 
og mikrobølgeovnen.

Professionelle krus. Gør et krus til et mesterværk på 
få minutter, uanset om det er til dig selv eller som en 
uforglemmelig gave.  

Så enkelt er det:  
1  Skab dit design med Infusible Ink-materialer. 

2 Klæb det på dit krus.

3 Placer kruset i Mug Press. 

Krus til alle og overalt. Hvad er så smart ved Smart Materials?
Smart Materials indsættes direkte i maskinen  
(uden skæremåtte!) og forbliver perfekt justeret uden 
manuelle justeringer. Det betyder, at du kan skære  
op til 3,6 meter på én gang. En oversigt over vores 
Smart Materials:

Smart Materials™  
og Infusible Ink™. 

Hvad er så magisk ved Infusible Ink?
Vores innovative Infusible Ink-system leverer sømløse, glatte 
overførsler i professionel kvalitet, der bliver ét med materialet og 
holder livet ud. Ingen flossende kanter, ingen flosser i designet, ingen 
krølning efter vask. 

Infusible Ink kommer i ark (overførselsark) og i tuscher. Det påføres 
ved meget høj temperatur med en eller Cricut MuggPress. En perfekt 
overførsel er garanteret hver gang på alle Cricut-emner (t-shirts, 
bordskånere, muleposer, krus fra Cricut).

•   Smart Vinyl 
•   Smart Iron-on 
•   Smart Paper Sticker Cardstock 



Cricut Design Space
Din Cricut-maskine styres med vores gratis Design Space-
software. Du kan lave dine egne designs, søge efter et projekt 
i databasen eller uploade dine egne billeder. Design Space 
indeholder flere tusinde (der er over 3000) gratis billeder, 
skrifttyper og færdige projekter, og udvalget ændres hver uge.

Design Space Cricut Access (månedsabonnement) Cricut Access (årsabonnement)

gratis 69 kr (første 30 dage gratis) 690 kr (første 30 dage gratis)

Over 1.500 billeder Over 200.000 billeder Over 200.000 billeder

Cricut Access
Din Cricut har gratis adgang til tusindvis af billeder. Du kan også 
uploade dine egne kreationer. Vil du have mere? Så tegn et 
abonnement på Cricut Access. Det åbner døren til  
over 200.000 billeder, hundredvis af skrifttyper og en konstant 
voksende samling af færdige projekter. Cricut Access er gratis 
den første måned!

Vores software og apps. 
Cricut Joy App
Brug din smartphone til at lave dine 
Cricut Joy-projekter endnu hurtigere  
og lettere med Cricut Joy-appen.  
Du kan lave lykønskningskort, etiketter, 
klistermærker og folieoverførsler med 
den på 15 minutter eller hurtigere.  
Fås til iOS og Android.

Cricut Heat App
Cricut Heat-appen guider dig trin for trin igennem dine
varmeoverførselsprojekter. I appen finder du oplysninger
om hvert projekt. Så du Straks ved, hvad du har brug for,
hvordan du skal placere materialerne, og hvornår du kan 
fjerne det beskyttende ark. Fås til iOS og Android.



Følg os på:

Klar til at komme i gang?
Besøg start2cricut.com for at få flere oplysninger, workshops  

og inspirerende blogindlæg. Følg os på Instagram (@cricut_se)  
og Facebook (@CricutEurope) for at få daglig inspiration.

 
Se kreationer fra andre Cricut-fans på sociale medier med hashtagget 

#cricutmade eller gennem de mange spontane Facebook-fællesskaber, 
der giver Cricut-medlemmer mulighed for at udveksle inspiration,  

tips og tricks.


