
Luovuus on helpompaa 
kuin koskaan. 

Esittelyssä Cricut™



Seuraava luova 
projektisi alkaa
tästä. 
Olitpa vasta aloittelija tai jo kokenut tekijä, 
älykkäät Cricut™ leikkurit tarjoavat vapauden 
tehdä DIY-ihmeitä missä tahansa ja milloin vain. 
Voit tehdä nopeasti asioita, jotka yllättävät jopa 
ammattilaiset. 

Selaa. Klikkaa. Luo. 
Kaikkiin Cricut-laitteisiin kuuluu Design 
Space, ilmainen ja helposti opittava 
suunnitteluohjelmistomme. Kaikki on 
pilvipalvelussa, joten voit käyttää tiedostojasi 
miltä tahansa laitteelta milloin tahansa. Aloita 
puhelimella, jatka kannettavalla tietokoneella 
ja työskentele jopa offline-tilassa – kaikki 
keskeytyksettä.



Kolme vaihetta 
seuraavaan luomukseesi:

Luo
Luo oma mallisi tai valitse 

tuhansista valmiista projekteista. 
Valinta on sinun.

Leikkaa  
Aseta materiaali laitteeseen ja 
paina GO. 
Laite hoitaa loput.

Ihaile  
Kokoa luomuksesi ja olet valmis!

2
1

3



Mahdollisuudet 
ovat rajattomat.

Yli 500 suosittua 
ominaisuutta 
DIY-tekijöille.

Älykkäät leikkurimme pystyvät käsittelemään 
kymmeniä eri askartelumateriaaleja aina pahvista, 
(tarra)paperista, vinyylistä ja silitettävästä 
materiaalista kankaaseen ja jopa nahkaan ja 
puuhun. Leikkureidemme joustavuuden, tarkkuuden 
ja monipuolisten työkalujen ansiosta luovuus on 
helpompaa ja hauskempaa kuin koskaan ennen.

Teristä aina kauniisti muotoiltuihin työkaluihin 
meillä on kaikki, mitä tarvitset luovan 
visiosi ja unohtumattoman kokemuksen 
toteuttamiseen.



Pieni 
tehopakkaus.
Tämän pienen tehopakkauksen ansiosta voit 
nyt tehdä elämästäsi persoonallisempaa 
helpommin ja nopeammin käytännöllisillä 
arkisilla projekteilla.

Leikkaa täydellisesti mitä tahansa muotoja.
Cricut Joy™ leikkaa tarkkuusterällä materiaalit 
mihin tahansa muotoon. Se sopii kaikenlaisille 
materiaaleille vinyylistä ja silitettävästä materiaalista 
kartonkiin, tarrapaperiin ja jopa kotoasi mahdollisesti 
jo löytyvään askartelupaperiin. 

Pienikokoinen Cricut Joy™ voi käsitellä yli 50 materiaalia 
ja leikkaa niitä jopa 11,4 cm leveiksi ja 6 m pitkiksi.

Kirjoita, piirrä, 
raapusta.  
Laita Cricut Joy™ työskentelemään kirjoituskoneena 
ja luo ainutlaatuisia etikettejä, kirjoita yksilöllinen 
kortti tai piirrä mitä haluat. 



Täydellinen leikkuri.
Cricut Maker™ 3 leikkaa yli 300 materiaalia todella 
ohuesta paperista koviin materiaaleihin, kuten nahkaan ja 
lehmukseen. Tämä laite on yhteensopiva Smart Materials™ 
-materiaalien kanssa, jotka voidaan ladata suoraan 
laitteeseen ilman leikkausmattoa. Materiaalit ovat aina 
täydellisesti kohdistettuja, ja voit toteuttaa jopa 3,6 metrin 
pituisia leikkauksia yhdellä kertaa. 

Cricut Maker™ 3 -laite soveltuu 13 työkalulle: 
veitsenterät ovat paksuja materiaaleja varten, 
pyöröveitsi vahvistettuja ja vahvistamattomia 
kankaita varten, ja QuickSwap™-tuotteet 
taittamista, kaivertamista ja leimaamista 
varten. Laitteeseen on asennettu valmiiksi 
Fine Point -terä, joten voit aloittaa heti laitteen 
saatuasi.



Unelmalaite DIY-
projekteihin.
Cricut Explore™ 3 soveltuu yli 100 materiaalille – sillä voi 
leikata äärimmäisen tarkasti niin kartonkia, vinyyliä ja 
silitettäviä materiaaleja kuin erikoismateriaaleja, kuten 
kimallepaperia ja vahvistettuja kankaita. Mutta tämä laite voi 
tietysti tehdä enemmän kuin leikata: Se voi myös kirjoittaa, 
piirtää, lisätä metallikalvokoristeita ja paljon muuta. 

Cricut Maker™ 3:n tavoin Cricut Explore™ 3 on yhteensopiva 
Smart Materials™ -materiaalien kanssa, joka voidaan ladata 
suoraan laitteeseen ilman leikkausmattoa. Voit toteuttaa jopa 
3,6 metrin pituisia leikkauksia yhdellä kertaa, ja kaikki pysyy 
oikein kohdistettuina ilman manuaalista asettelua.



Täydellinen Nopeisiin, arkisiin projekteihin Laajaan valikoimaan DIY-
harrastuksia

Ammattilaistason 
DIY-suorituskykyyn ja 
-monipuolisuuteen

Kuinka monen 
materiaalin kanssa se on 
yhteensopiva?

50+ 100+ 300+

Materiaalien 
enimmäisleveys

13,9 cm 33 cm 33 cm

Yhden mallin 
enimmäispituus

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

Kuinka monen 
työkalun kanssa se on 
yhteensopiva? 

3 (kirjoitus, leikkaus ja kuvion 
luominen metallikalvosta)

6 (leikkaus, kirjoitus, 
taittolinjojen merkitseminen, 

kuvion luominen  
metallikalvosta jne.)

13 (leikkaus, kirjoitus, 
taittolinjojen 

merkitseminen, kuvion 
luominen metallikalvosta, 

kaivertaminen jne.)

Mitä pakkaukseen 
sisältyy?

Joy-terä ja -kotelo
Ohutkärkinen Joy-kynä (musta) 

Materiaalit pilottiprojektiin

Ensiluokkainen ohutkärkinen 
terä kotelolla 

Materiaalit pilottiprojektiin

Ensiluokkainen 
ohutkärkinen terä kotelolla 
Materiaalit pilottiprojektiin

Selvitä, mikä Cricut sopii sinulle parhaiten.

Cricut JoyTM Cricut Explore™ 3 Cricut Maker™ 3



Cricut EasyPress -sarjan laitteiden tasaisen lämmönjakautumisen, 
helppokäyttöisten säädinten ja älykkäiden turvaominaisuuksien ansiosta voit 
toteuttaa minkä tahansa lämpösiirtoprojektin helposti.

Lämpöpainatuksen nopeus. 
Silitysraudan kätevyys. 

Pieniin projekteihin Keskikokoisiin projekteihin Suuriin projekteihin

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

3 lämpöasetusta  
(matala, keskitasoinen, korkea)

Toimii Cricut Heat -sovelluksen kanssa 
vaiheittaisten ohjeiden saamiseksi

Toimii Cricut Heat -sovelluksen kanssa 
vaiheittaisten ohjeiden saamiseksi

Mattoa ei tarvita Yhteensopiva 25 cm x 25 cm:n  
EasyPress-maton kanssa 

Yhteensopiva 40 cm x 50 cm:n 
EasyPress-maton kanssa

Cricut EasyPress Mini Cricut EasyPress 3 Keskitaso Cricut EasyPress 3 Large 



Puristimen muoto sopii moniin aikuisten 
lakkimalleihin, kuten kesähattuihin ja lippalakkeihin,
ja siinä on tukeva alusta kaareville materiaaleille.

Cricut Hat Press -tuotteessa on omat lämpöasetukset 
eri materiaaleille, kolme esiasetusta ja kuumennus 
jopa 205 °C:seen, joten se soveltuu kaikille Iron-
on-, Infusible Ink- ja sublimaatiotuotteille. Toimii 
vaiheittain opastavan Cricut Heat -sovelluksen 
kanssa. 

Kuten muutkin lämpöpuristintuotteemme, Cricut 
Hat Press siirtää lämmön tasaisesti materiaaleihin 
keraamisesti pinnoitetun levyn kautta.

Tee ammattimaisia 
hattuja kotona.



Cricut Autopress tarjoaa taianomaisia
tuloksia automatisoidulla tuella, joka
helpottaa ammattimaisia 
siirtokuvapainatusprojekteja – valmistitpa 
sitten neuleita ystävillesi ja perheellesi, 
t-paitoja urheilujoukkueellesi tai tilaustuotteita 
polttariseurueelle.

Vähemmän vaivaa.
Enemmän taikaa.

Automaatio lisää tehokkuutta 
Ohjauspaneelissa on neljä ohjelmoitua esiasetusta,
ja näistä voit muokata juuri sellaiset projektiasetukset
kuin useimmin tarvitset.



Parhaan tuloksen varmistamiseksi jokaiselle 
projektille Cricut Mug Press on kehitetty Infusible Ink- 
ja Cricut-mukeille. Näin saat eloisia, saumattomia 
siirtoja, jotka voidaan pestä astianpesukoneessa ja 
lämmittää mikroaaltouunissa.

Ammattilaistason mukit toimitetaan kotiisi. Tee mukista 
mestariteos muutamassa minuutissa, teitpä sen sitten 
itsellesi tai unohtumattomaksi lahjaksi.

Se on näin yksinkertaista: 
1 Luo kuvio Infusible Ink -materiaaleilla.

2 Kiinnitä kuvio mukiisi.

3 Aseta muki Mug Press -laitteeseen.

Mukeja kaikille ja 
kaikkialle.



Mikä Smart Materials -materiaaleissa on 
niin älykästä?  
Smart Materials -materiaalit voidaan ladata suoraan 
laitteeseen (ilman leikkausmattoa!), ja ne pysyvät 
oikein kohdistettuina ilman manuaalista asettelua. 
Tämän ansiosta voit toteuttaa jopa 3,6 metrin pituisia 
leikkauksia yhdellä kertaa.

Smart Materials™  
ja Infusible Ink™.

Mikä Infusible Ink -järjestelmässä on niin 
taianomaista? 
Innovatiivinen Infusible Ink -järjestelmä tuottaa sujuvia 
ammattilaistason siirtoja, jotka yhdistyvät materiaalin kanssa ja 
kestävät eliniän. Ei repeytyviä reunoja, halkeamia kuviossa tai 
rypistymistä pesun jälkeen. 

Infusible Ink -järjestelmään sisältyvät arkit (siirtoarkit), kynät ja tussit. 
Sitä käytetään erittäin korkeassa lämpötilassa Cricut EasyPressillä. 
Täydellinen siirto taataan joka kerta kaikkiin Cricut-tuotteisiin, joissa 
ei ole painatusta (Cricut-paidat, -lasinaluset, -laukut ja -mukit).

Yleiskatsaus Smart Materials 
-materiaaleistamme: 
• Smart Vinyl 
• Smart Iron-on 
• Smart Paper 



Cricut Design Space
Cricut-laitettasi ohjataan ilmaisella Design Space 
-ohjelmistollamme. Voit tehdä omia mallejasi, etsiä projektia 
tietokannasta tai ladata omia kuviasi. Design Space sisältää yli 
tuhat ilmaista kuvaa, fonttia ja valmista projektia, ja tarjonta 
vaihtuu viikoittain.

Design Space Cricut Access (kuukausitilaus) Cricut Access (vuositilaus)

ilmaiseksi 9,99 €  
(ensimmäiset 30 päivää ilmaiseksi)

99,99 € 
(ensimmäiset 30 päivää ilmaiseksi)

Yli 1 500 kuvaa Yli 200 000 kuvaa Yli 200 000 kuvaa

Cricut Access
Cricut tarjoaa ilmaisen pääsyn tuhansiin kuviin. Voit myös ladata 
omia luomuksiasi. Haluatko lisää? Tilaa siinä tapauksessa Cricut 
Access. Se avaa ovet yli 200 000 kuvaan, satoihin fontteihin ja 
jatkuvasti kasvavaan valmiiden projektien kokoelmaan. Cricut 
Access on ilmainen ensimmäisen kuukauden ajan!

Ohjelmistomme ja 
sovelluksemme. 



Cricut Joy -sovellus
Tee älypuhelimella Cricut Joy 
-sovelluksella projekteistasi 
entistä nopeampia ja helpompia. 
Voit luoda sovelluksella 
onnittelukortteja, etikettejä, tarroja 
ja metallikalvosiirtoja 15 minuutissa 
tai jopa nopeammin. Saatavilla 
iOS:lle ja Androidille.

Cricut Heat -sovellus
Cricut Heat -sovellus opastaa sinua vaiheittain
siirtokuvapainatusprojekteissa. Sovelluksessa on tietoa 
jokaisesta projektista. Tiedät siis heti, mitä tarvitset,
miten materiaalit pinotaan ja milloin voit poistaa suoja-arkin. 
Saatavana iOS- ja Android-laitteisiin. 



Seuraa meitä täällä:

Valmis aloittamaan?
Vieraile osoitteessa start2cricut.com saadaksesi lisätietoja ja lukeaksesi 

inspiroivia blogijulkaisuja. Seuraa meitä Instagramissa (@cricut_se) ja 
Facebookissa (@CricutEurope) saadaksesi inspiraatiota päivittäin.

 
Tutustu muiden Cricut-fanien luomuksiin hashtagilla #cricutmade 

sosiaalisessa mediassa tai lukuisten spontaanien Facebook-yhteisöjen 
kautta, joissa Cricut-jäsenet voivat vaihtaa inspiraatiota ja vinkkejä.


