
Å være kreativ er nå 
lettere enn noensinne før.

Vi presenterer Cricut™



Ditt neste kreative 
prosjekt starter her. 
Enten du nettopp har startet eller allerede 
er en erfaren skaper vil CricutTM smarte 
skjæremaskiner gi deg friheten til å få  
DIY -mirakler til å skje hvor som helst og når  
som helst. På rekordtid kan du lage ting som  
vil imponere selv proffene. 

Bla gjennom. Klikk. Skap.  
Alle Cricut-maskiner leveres med Design Space 
som er vår gratis og lettlærte designprogramvare. 
Alt er i skyen slik at du når som helst kan få 
tilgang til filene dine fra hvilken som helst enhet. 
Start på telefonen, fortsett på den bærbare 
datamaskinen din, og arbeid til og med uten  
nett - alt uten avbrudd.



Tre enkle trinn tar deg til 
ditt neste mesterverk:

Skap  
Lag ditt eget design eller velg blant 

tusenvis av ferdige prosjekter. 
Valget er ditt.

Skjær  
Plasser materialet i 
maskinen og trykk GO. 
Maskinen klarer resten.

Beundre  
Sett skaperverket ditt sammen 

og nyt det ferdige produktet! 
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Mulighetene er 
ubegrensede.  

500+ “må ha”  
for DIY’erne.  

Våre smarte skjæremaskiner kan håndtere dusinvis 
av hobbymaterialer, fra papp, (klistremerke) 
papir, vinyl, iron-on til stoff og til og med skinn 
og tre. Takket være fleksibiliteten, presisjonen 
og de allsidige verktøyene er det enklere og 
morsommere å være kreativ enn noen gang før.

Fra knivblader til vakkert utformede verktøy, 
vi har alt du trenger for å realisere din 
kreative visjon og gjøre prosjektet til en 
uforglemmelig opplevelse. 



Det kompakte 
kraftverket.
Takket være dette lille kraftverket kan du 
nå lettere og raskere tilpasse livet ditt med 
praktiske og hverdagslige prosjekter. 

Skjær hvilken som helst form til perfeksjon.
Med presisjonsbladet kutter Cricut Joy™ hvilken som helst 
form - alt fra vinyl og iron-on til kartong, klistremerker og til 
og med hobbypapir du allerede har hjemme. 

Den kompakte Cricut Joy™ kan håndtere  
over 50 materialer og kutter materialer  
som er opptil 11,4 cm brede og 6 m lange.

Skriv, tegn,  
kladd. 
Bruk Cricut Joy™ som en skrivemaskin og lag unike 
etiketter, skriv et personlig kort eller tegn hva enn  
du måtte ønske.  



Cricut Maker™ 3 kutter over 300 materialer. Fra det mest 
delikate papiret til harde materialer som skinn og basswood.
Denne enheten fungerer med Smart Materials™, som settes 
direkte inn i maskinen uten skjærematte. De er alltid perfekt 
justert, og du kan kutte opptil 3,6 meter på en gang.

Cricut Maker™ 3 kan arbeide med 13 ulike 
verktøy. Blant annet knivbladet for tykkere 
materialer, Rotary Knife for foret og uforet 
stoff, og QuickSwap™-familien for profesjonell 
bretting, gravering, preging og tilføyelse av 
dekorative effekter. Den leveres med et Fine 
Point -blad installert, slik at du kan begynne  
å kutte med en gang.   

Den ultimate  
skjæremaskinen.



DIY-drømmemaskinen.
Cricut Explore™ 3 jobber med over 100 materialer, og 
kutter alt fra kartong, vinyl og iron-on til spesialmaterialer 
som glitterpapir og limt stoff med utrolig presisjon. Men 
selvfølgelig kan denne enheten gjøre mer enn å kutte, den 
kan også skrive, tegne, legge til folieeffekter og så mye mer.
 

I likhet med Cricut Maker™ 3, fungerer Cricut Explore™ 
3 med Smart Materials™, som legges direkte inn  
i maskinen uten kuttematte. Du kan kutte opptil  
3,6 meter på en gang, og alt er alltid pent justert  
selv uten manuell justering. 



Perfekt for Raske, hverdagslige prosjekter Et stort utvalg av DIY hobbyer Pro-nivå DIY-ytelse  
og allsidighet 

Fungerer med hvor mange 
materialer?

50+ 100+ 300+

Maksimal bredde 
materialer

13,9 cm 33 cm 33 cm

Maksimal lengde på et 
enkelt design

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

Kompatibel med hvor 
mange verktøy?

3 (skriving, skjæring og foliering) 6 (skjære, skrive,  
brette linjer, folie, ...)

13 (skjære, skrive,  
brette linjer, foliere, 

gravere og mer)

Hva er i boksen?
Joy -blad og hus 

Joy pen med fin spiss (svart) 
Materialer til et prøveprosjekt

Førsteklasses finspisset blad 
med hus. Materialer for et 

prøveprosjekt

Førsteklasses finspisset 
blad med hus. Materialer 

for et prøveprosjekt

Finn ut hvilken Cricut som passer deg best.

Cricut JoyTM Cricut Explore™ 3 Cricut Maker™ 3



Med jevn varme fra kant til kant, enkle kontroller og smarte sikkerhetsfunksjoner gjør 
Cricut EasyPress ethvert varmeoverføringsprosjekt til en lek. 

Hastigheten til en varmepresse.
Like praktiske som et strykejern.

For små prosjekter For mellomstore prosjekter For store prosjekter

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

3 varmeinnstillinger  
(lav, middels, høy)

Fungerer med Cricut Heat-appen, 
for steg-for-steg veiledning

Fungerer med Cricut Heat-appen, 
for steg-for-steg veiledning

Ingen matte nødvendig Fungerer med 25 cm x 25 cm  
EasyPress -matte

Fungerer med 40 cm x 50 cm 
EasyPress -matte

Cricut EasyPress Mini Cricut EasyPress 3 Medium Cricut EasyPress 3 Stor 



Presseformen passer til en rekke voksne hatter som 
for eksempel sommerhatter og capser, og gir en fast 
base for buede materialer.

Cricut Hat Press har dedikerte varmeinnstillinger 
tilpasset materiale, tre forhåndsinnstillinger, og 
oppvarming opp til 205 °C, noe som gjør den egnet 
til alle produkter for påstrykning, infusible ink og 
sublimering. Koble til Cricut Heat-appen for en 
trinnvis veiledning.

I likhet med de andre varmepresseproduktene våre, 
bruker Cricut Hat Press en keramisk belagt plate for å 
fordele varme jevnt over materialene.

Lag proffe hatter
hjemme.



Cricut Autopress leverer magiske resultater med
banebrytende automatisert støtte slik at du 
enkelt kan lage profesjonelle varmeoverførings 
prosjekter. Enten du lager gensere til venner 
og familie, t-skjorter til sportsteamet eller til et 
utdrikningslag.

Mindre innsats.
Mer magi.

Enda mer effektivit takket være automatisering 
Kontrollpanelet har fire programerbare innstillinger, og disse 
forhåndsinnstillingene kan justeres til prosjektinnstillingene 
du bruker oftest.



For å sikre de beste resultatene for hvert 
prosjekt, har Cricut Mug Press blitt utviklet for 
Infusible Ink og Cricut krus. På denne måten får 
du fargemettede, sømløse overføringer som 
kan gå i oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

Profesjonelle krus levert hjem til deg. Gjør et krus til et 
mesterverk på få minutter, enten det er til deg selv eller 
gitt bort som en uforglemmelig gave.

Det er så enkelt:  
1 Lag designet ditt med Infusible Ink -materialer. 

2 Fest den til kruset ditt.

3 Legg kruset i kruspressen.

Krus til alle og enhver  
og til all slags bruk. 



Hva er så smart med smarte materialer?
Smart Materials legges direkte inn i maskinen (uten 
skjærematte!) og forblir perfekt justert uten manuelle 
justeringer. Det betyr at du kan kutte opptil 3,6 meter 
på en gang. En oversikt over våre smarte materialer:

Smart Materials™  
og infusibel blekk™. 

Hva er så magisk med Infusible Ink?
Vårt innovative Infusible Ink-system leverer sømløse, jevne 
overføringer av profesjonell kvalitet som blir ett med materialet 
og varer livet ut. Ingen rifter i kantene, ingen rifter i designet, ingen 
bretter etter vask.

Infusible Ink kommer i ark (overføringsark) og i penner og tusjer. 
Den påføres ved svært høy temperatur med en Cricut EasyPress. 
En perfekt overføring garantert hver gang på alle Cricut -blanks 
(Cricut -t skjorter, coasters, handlenett, krus). 

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



Cricut Design Space
Cricut -maskinen din styres med vår gratis Design Space -programvare. 
Du kan lage dine egne design, søke etter et prosjekt i databasen eller 
laste opp dine egne bilder. Design Space inneholder over tusen gratis 
bilder, fonter og ferdige prosjekter, og tilbudene endres ukentlig.  

Designplass Cricut Access (månedlig abonnement) Cricut Access (årlig abonnement)

gratis € 9,99 (gratis de første 30 dagene) € 99,99 (gratis de første 30 dagene)

+ 1.500 bilder + 200.000 bilder + 200.000 bilder

Cricut Access
Cricut kommer med gratis tilgang til tusenvis av bilder.  
Du kan også laste opp dine egne design. Vil du ha tilgang 
til mer? Sett opp et Cricut Access -abonnement. Det åpner 
døren til ove200 000 bilder, hundrevis av fonter og en stadig 
voksende samling av ferdige prosjekter. Cricut Access er 
uansett gratis den første måneden! 

Vår programvare og apper.



Cricut Joy-appen 
Når du jobber med Cricut Joy 
appen på smarttelefonen din går 
det enda raskere og det blir enda 
enklere å gjennomføre Cricut Joy- 
prosjektene dine. På bare 15 minutter 
eller til og med raskere kan du lage 
fødselsdagskort eller andre kort, 
etiketter, klistremerker og folietrykk. 
Tilgjengelig for iOS og Android.

Cricut Heat-appen
Cricut Heat-appen veileder deg trinn-for-trinn gjennom
varmeoverføringsprosjektene dine. I appen finner du 
informasjon om hvert prosjekt så du umiddelbart vet hva du 
trenger, hvordan du stabler materialene og når du kan fjerne
mellomleggsarket. Tilgjengelig for iOS og Android.



Følg oss på:

Klar til å komme i gang?
Besøk start2cricut.com for mer informasjon og inspirerende 

blogginnlegg. Følg oss på Instagram (@cricut_se) og  
Facebook (@CricutEurope) for daglig inspirasjon. 

 
Oppdag andre og blir inspirert av Cricut -fans på sosiale medier 

med hashtaggen #cricutmade eller gjennom de mange uavhengige 
Facebook -fellesskapene som lar Cricut -medlemmer utveksle 

inspirasjon, tips og triks.


