Att vara kreativ är
enklare än någonsin.
Vi presenterar Cricut™

Ditt nästa kreativa
projekt börjar här.
Oavsett om du precis har börjat eller redan
är en erfaren kreatör, erbjuder de smarta
skärmaskinerna från CricutTM dig friheten att
skapa DIY-mirakel var som helst, varje dag. Du kan
skapa saker på nolltid som till och med kommer att
överraska proffsen.

Bläddra. Klicka. Skapa.

Alla Cricut-maskiner levereras med Design
Space, vår kostnadsfria och användarvänliga
designprogramvara. Allt finns i molnet, så att du
kan komma åt dina filer från vilken enhet som
helst, när som helst. Börja på din telefon, fortsätt
på din bärbara dator och arbeta till och med
offline – allt utan avbrott.

Tre steg till ditt
nästa projekt:
Skapa

Skapa dina egna designer eller välj
bland tusentals färdiga projekt.
Valet är ditt.
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Skär

Placera ditt material i maskinen
och tryck på GO.
Maskinen gör resten.

Beundra

Montera ditt projekt
och du är klar!
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Möjligheterna är
obegränsade.
Våra smarta skärmaskiner kan hantera dussintals
hantverksmaterial, från kartong, klistermärkesark
papper, vinyl och iron-on till tyg och till och med läder
och trä. Tack vare deras flexibilitet, precision och
mångsidiga verktyg är det enklare och roligare att
vara kreativ än någonsin tidigare.

500+
nödvändigheter för
Gör-det-självare?
Från material till väl utformade verktyg –
vi har allt du behöver för att förverkliga din
kreativa vision och göra ditt projekt till en
oförglömlig upplevelse.

Det kompakta
kraftpaketet.
Tack vare detta lilla kraftpaket kan du nu
lättare och snabbare anpassa ditt liv med
praktiska och vardagliga projekt.

Skär vilken form som helst till perfektion.

Med precisionsbladet skär Cricut Joy™ vilken form
du vill – allt från vinyl och iron-on till kartong,
klisterpapper och till och med papper som du redan
har hemma.

Skriv, rita, skära.
Använd Cricut Joy™ som skrivmaskin och
skapa unika etiketter, skriv ett personligt kort
eller rita vad du vill.

Den kompakta Cricut Joy™ klarar över 50 material och
skär upp till 11,4 cm brett och 6 m långt.

Den ultimata
skärmaskinen.
Cricut Maker™ 3 skär över 300 material, från det mest känsliga
pappret till hårda material som läder och trä.
Denna enhet fungerar med Smart Materials™, som laddas
direkt i maskinen utan skärmatta. De är alltid perfekt
inriktade och du kan skära upp till 3,6 meter på en gång.

Cricut Maker™ 3 kan arbeta med 13 verktyg,
inklusive knivbladet för tjockare material,
rullkniven för fodrade och ofodrade tyger
och QuickSwap™-familjen för professionell
vikning, gravering, prägling och tillägg av
dekorativa effekter. Den levereras med ett
Fine Point-blad installerat, så att
du kan börja skära direkt.

DIY-drömmaskinen.
Cricut Explore™ 3 arbetar med över 100 material och skär
allt från kartong, vinyl och iron-on till specialmaterial som
glitterpapper och laminerat tyg med otrolig precision. Men
naturligtvis kan den här maskinen göra mer än att skära, den
kan även skriva, rita, lägga till folieeffekter och mycket mer.

Precis som Cricut Maker™ 3 fungerar Cricut Explore™ 3
med Smart Materials™, som laddas direkt i maskinen
utan skärmatta. Du kan göra upp till 3,6 meter långa
snitt på en gång och allt är alltid rakt och snyggt även
utan manuell justering.

Ta reda på vilken Cricut som passar dig bäst.
Cricut JoyTM

Cricut Explore™ 3

Snabba, vardagliga projekt

En mängd olika DIY-hobbyer

Proffsnivå av DIY-prestanda
och mångsidighet

50+

100+

300+

13,9 cm

33 cm

33 cm

Maximal längd på en
enda design

1,2 m

3,6 m

3,6 m

Kompatibel med hur
många verktyg?

3 (skriva, skära och foliera)

6 (skära, skriva,
viklinjer, foliera...)

13 (skära, skriva, viklinjer,
foliera, gravera och mer)

Vad finns i lådan?

Joy-blad och hölje
Joy-penna med fin spets (svart)
Material för ett pilotprojekt

Premium-blad med
fin spets och hölje
Material för ett pilotprojekt

Premium-blad med
fin spets och hölje
Material för ett pilotprojekt

Perfekt för
Fungerar med hur många
material?

Material med
maximal bredd

Cricut Maker™ 3

Hastigheten hos en värmepress.
Bekvämligheten hos ett strykjärn.
Med jämn värme från kant-till-kant, enkla kontroller och smarta säkerhetsfunktioner
gör Cricut EasyPress alla värmeöverföringsprojekt till en lätt match.

Cricut EasyPress Mini

Cricut EasyPress 3 Keskitaso

Cricut EasyPress 3 Large

För små projekt

För medelstora projekt

För stora projekt

10,3 cm x 8,7 cm

22,5 cm x 22,5 cm

30 cm x 25 cm

3 värmeinställningar
(låg, medel, hög)

Fungerar med Cricut Heat-appen,
för steg-för-steg-vägledning

Fungerar med Cricut Heat-appen,
för steg-för-steg-vägledning

Ingen matta behövs

Fungerar med 25 cm x 25 cm
EasyPress-matta

Fungerar med 40 cm x 50 cm
EasyPress-matta

Gör proffsiga hattar
hemma.
Precis som på våra andra värmepressar har plattan
på Cricut Hat Press en keramisk beläggning för jämn
fördelning av värme på materialen.

Pressformen passar en mängd olika hattar för vuxna,
t.ex. sommarhattar och basebollkepsar,
och ger en fast bas för böjda material.
Cricut Hat Press har särskilda värmeinställningar
för olika material, tre förinställningar och kan
värmas upp till 205 °C, vilket gör den lämplig för
alla typer av påstrykningsmaterial, Infusible Ink och
sublimeringsprodukter. Kompatibel med Cricut Heatappen som tillhandahåller stegvisa instruktioner.

Liten ansträngning.
Mycket magi.
Cricut Autopress har en banbrytande
automatiserad support för smidig hantering av
professionella värmeöverföringsprojekt
med helt magiska resultat. Oavsett om du gör
tröjor till vänner och familj, t-shirtar till laget eller
inför en svensexa.

Ännu mer effektiv, tack vare automatiseringen
Kontrollpanelen har fyra programmerade inställningar och
dessa förinställningar går att justera för att passa de
projektinställningar som du använder ofta.

Muggar för alla
och överallt.
Professionella muggar som du gör hemma. Förvandla en
mugg till ett mästerverk på några minuter, oavsett om den
är till dig själv eller en oförglömlig present.

Det är så enkelt:

1 Skapa din design med Infusible Ink-material.
2 Fäst den på din mugg.
3 Placera muggen i Mug Press.
För att säkerställa bästa resultat för varje projekt
har Cricut Mug Press utvecklats för Infusible Ink och
Cricut-muggar. På så sätt får du levande, exakta
överföringar som kan diskas i diskmaskinen och
värmas i mikrovågsugnen.

Smart Materials™
och Infusible Ink™.
Vad är det som är så smart med
Smart Materials?

Smart Materials laddas direkt i maskinen
(utan skärmatta!) och förblir rätt inställt och rakt utan
att du behöver justera något. Det betyder att du kan
skära upp till 3,6 meter långa projekt på en gång.
• Smart Vinyl
• Smart Iron-on
• Smart Paper Sticker Cardstock

Vad är det som är så magiskt med Infusible Ink?

Vårt innovativa Infusible Ink-system levererar sömlösa, smidiga
överföringar av ditt motiv av professionell kvalitet som blir ett med
materialet och håller livet ut. Inga flagnande kanter, inga revor i
designen, inga veck efter tvätt.
Infusible Ink kommer i ark (överföringsark) och i pennor och markers.
Du skär ut ditt motiv på din Cricut och applicerar det med din Cricut
Easypress som ger den höga temperaturen som du behöver.
En perfekt överföring garanteras varje gång på alla Cricut-blanks
(tröjor, underlägg, tygväskor och muggar från Cricut).

Vår programvara och
våra appar.
Cricut Design Space

Din Cricut-maskin styrs med vår kostnadsfria Design Spaceprogramvara. Du kan skapa egna mönster, söker efter ett
projekt i databasen eller ladda upp dina egna bilder.
Design Space innehåller tusentals gratisbilder, teckensnitt och
färdiga projekt, och erbjudandena ändras varje vecka.

Cricut Access

Din Cricut har fri tillgång till tusentals bilder. Du kan även ladda
upp dina egna verk. Vill du ha mer? Då kan du teckna en Cricut
Access-prenumeration. Det ger dig tillgång till över 200 000 bilder,
hundratals teckensnitt och en ständigt växande samling färdiga
projekt. Cricut Access är gratis den första månaden oavsett!
Design Space

Cricut Access (månadsprenumeration)

Cricut Access (årsprenumeration)

gratis

99 kr (de första 30 dagarna gratis)

999 kr (de första 30 dagarna gratis)

Över 200 000 bilder

Över 200 000 bilder

Över 200 000 bilder

Cricut Joy-appen

Använd din smartphone för att
skapa dina Cricut Joy-projekt
ännu snabbare och enklare
med Cricut Joy-appen. Du
kan skapa gratulationskort,
etiketter, vinylapplikationer och
folieöverföringar med appen på
15 minuter eller ännu snabbare.
Tillgänglig för iOS och Android.

Cricut Heat-appen

Cricut Heat-appen tillhandahåller stegvisa anvisningar under
värmeöverföringsprojektet. I appen finns information om
varje projekt. På så sätt vet du direkt vad du behöver,
hur materialet ska hanteras och när du kan ta bort
skyddsarket. Tillgänglig för iOS och Android.

Redo att komma igång?
Besök start2cricut.com för mer information, workshops och
inspirerande blogginlägg. Följ oss på Instagram (@cricut_se)
och Facebook (@CricutEurope) för daglig inspiration.
Upptäck verk från andra Cricut-fans på sociala medier med hashtaggen
#cricutmade eller genom de många spontana Facebook-grupper som
gör att Cricut-medlemmar kan utbyta inspiration, tips och tricks.

Följ oss på:

