
I esken
 Cricut Maker-maskin

 Premium høykvalitetsblad + innramming

 Velkomstbok 

 USB-kabel

 Strømadapter

 100 prosjekter som er klare til å lages

 Materialer for et prøveprosjekt

* Ytterligere materialer kan endres

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tapee

 36 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 36 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 36 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmaterialer*



Hva bør kjøpes for å skape  
med Maker 3
For alle prosjekter som lages med Maker 3

 Nødvendig verktøyset (et sett i 7 deler inneholder alt verktøy du trenger for å kutte, klippe,  
     score, nappe, polere og trimme et stort utvalg materialer

 1 StandardGrip skjærematte (grønn) for de små gjenværende materialdelene

For store prosjekter (veggdekor eller t-skjorteserier) 
 Smart Materials arker (vinyl, iron-on). Finnes i ulike farger og lengder (fra 90 cm til 6 m)
 Rulleholder
 Transfer tape (for prosjekter av vinyl)
 Easy Press (for iron-on prosjekter)

For prosjekter av tykke materialer
 1 Strong Grip skjærematte (lilla)
 Et knivblad
 Maskeringtape

For prosjekter av stoff
 1 Fabric Grip cutting mat (rosa)
 Rulleblad
 Et sysett (8” stoffsaks, overlocksaks, sprettekniv, nålepute og nåler, målebånd, fingerbøll i lær)

For prosjekter av papir
 1 Light Grip skjærematte (blå)

 1 sett Cricut penner. Et utvalg i forskjellige farger og tykkelser er tilgjengelig
 Smart Sticker Cardstok for enkel applikasjon uten lim (tilgjengelig i ulike farger)



I esken
 Cricut Explore 3

 Premium høykvalitetsblad + innramming

 Velkomstbok 

 USB-kabel

 Strømadapter

 100 prosjekter som er klare til å lages

 Materialer for et prøveprosjekt

* Ytterligere materialer kan endres

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 36 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 36 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 36 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmaterialer*



Hva må kjøpes for å begynne med Explore 3
For alle prosjekter som lages med Explore 3 

 Nødvendig verktøyset (et sett i 7 deler inneholder alt verktøyet du trenger for å kutte, klippe, score, nappe,  
     polere og trimme et stort utvalg materialer

 1 StandardGrip skjærematte (grønn) for de små gjenværende materialdelene 

For store prosjekter (veggdekor eller t-skjorteserier)
 Arker av Smarte Materialer (vinyl, iron-on). Finnes i forskjellige farger og lengder (from 90 cm til 6 m)
 Rulleholder
 Transfer tape (for prosjekter av vinyl)
 Easy Press (for iron-on prosjekter)

For prosjekter av papir 
 1 Light Grip skjærematte (blå)
 1 sett Cricut penner. Et utvalg i forskjellige farger og tykkelser er tilgjengelig
 Smart Sticker Cardstok for enkel applikasjon uten lim (tilgjengelig i ulike farger)


