
* Extra materialen kunnen wijzigen

Wat zit er 
in de doos

 Cricut Maker 3

 Premium mes met fijne punt en behuizing

 Welkomstkaart 

 USB-kabel

 Stroomadapter

 100 kant-en-klare projecten

 Materialen voor een proefproject

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 33 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 33 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 33 cm x 33 cm Smart Paper

Extra materialen*



Wat heb je nodig om te starten
Voor alle projecten met de Cricut Maker 3

 Essential tool set (deze 7-delige set bevat alle gereedschappen die je nodig hebt om een grote  
     verscheidenheid aan materialen te snijden, knippen, verwijderen, polijsten en trimmen)

 1 StandardGrip Machine Mat (groen) voor de restjes materiaal

Voor grote projecten (muurstickers of t-shirt series) 
 Smart Materials (vinyl, iron-on). Deze bestaan in verschillende kleuren en lengtes (0,9m tot 6,4m)
 Rolhouder
 Transfer tape (voor vinyl projecten)
 Een EasyPress (voor iron-on projecten)

Voor projecten met dikkere materialen
 1 StrongGrip Machine Mat (paars)
 Een Knife Blade
 Afplaktape

Voor projecten met stoffen
 1 FabricGrip Machine Mat
 Een rolmes
 De naaigereedschapsset (Stoffenschaar, draadknipper, tornmesje, speldenkussen, meetlint,     

     leren vingerhoed)

Voor papieren projecten
 1 LightGrip Machine Mat

 1 set Cricut pennen. Deze zijn beschikbaar in verschillende kleuren en diktes
 Smart Sticker Cardstock voor eenvoudige applicatie zonder lijm  

    (verkrijgbaar in verschillende kleuren)



Wat zit er 
in de doos

 Cricut Explore 3

 Premium mes met fijne punt en behuizing

 Welkomstkaart 

 USB-kabel

 Stroomadapter

 100 kant-en-klare projecten

 Materialen voor een proefproject

* Extra materialen kunnen wijzigen

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 33 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 33 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 33 cm x 33 cm Smart Paper

Extra materialen*



Wat heb je nodig om te starten
Voor alle projecten met de Cricut Explore 3 

 Essential tool set (deze 7-delige set bevat alle gereedschappen die je nodig hebt om een grote verscheidenheid aan materialen te 
     snijden, knippen, verwijderen, polijsten en trimmen)

 1 StandardGrip Machine Mat (groen) voor de restjes materiaal 

Voor grote projecten (muurstickers of t-shirt series)
 Smart Materials (vinyl, iron-on). Deze bestaan in verschillende kleuren en lengtes (0,9m tot 6,4m)
 Rolhouder
 Transfer tape (voor vinyl projecten)
 Een EasyPress (voor iron-on projecten)

Voor papieren projecten 
 1  LightGrip machine mat
 1 set Cricut pennen. Deze zijn beschikbaar in verschillende kleuren en diktes
 Smart Sticker Cardstock voor eenvoudige applicatie zonder lijm (verkrijgbaar in verschillende kleuren)



Joy – Wat zit er in de doos en wat kun je los aanschaffen

In de doos

Cricut Joy Machine

Joy mes en behuizing

Joy pen met fijne punt, zwart

Joy Standard Grip (groen) Snijmat van 11,4 cm x 16,5 cm (voor gebruik met 

Deluxe zelfklevend papier, Infusible Ink-overdrachtsvellen en karton)

Welkomstkaart

Stroomadapter

Gratis 30 dagen proeflidmaatschap op Cricut Access (nieuwe abonnees)

50 kant-en-klare projecten (in Cricut Access)

Materialen voor een proefproject

Starter Tool SetTote bag Pens & MarkersInsert Cards Card Mat Smart Vinyl & Iron-On, Infusible Ink, Smart Labels, 
Transfer Tape and Adhesive Backed Deluxe Paper

Koop nu en ga aan de slag

Cricut Joy Insteekkaarten

Cricut Joy Mat (voor gebruik met insteekkaarten)

Cricut Joy Smart zelfklevend papier

Cricut fijne pennen, gelpennen en stiften

Cricut Joy Light Grip (blauw) snijmat, klein of groot (voor gebruik 
met kopieerpapier, karton en velijn)

Cricut Joy Smart opstrijkbaar vinyl en/of

Cricut Joy Infusible Ink-overdrachtsvellen, pennen en/of

Cricut Joy Smart opstrijkbaar vinyl met patroon

Cricut EasyPress-machine (mini, klein of medium) en mat

Cricut Joy Smart zelfklevende labels (wit, kraft)

Cricut Joy Starter Tool Set (weeder, schraper en spatel)

Cricut Joy draagtas

Cricut Joy Smart Transfer Tape

Cricut Joy Smart Vinyl (verwijderbaar, permanent)

Voor alle projecten Voor stickerprojecten (vinyl)

Voor kaarten en papierprojecten Voor opstrijkprojecten

Voor labels



Explore Air 2 – Wat zit in de doos en wat kun je los aanschaffen

Cricut Explore Air 2 machine

Premium mes met fijne punt en behuizing

Pen met fijne punt, zwart

Light Grip snijmat 30,5 cm x 30,5 cm

Verwelkomingsboek

USB-kabel en voedingsadapter

Gratis 30 dagen proeflidmaatschap op Cricut Access (nieuwe abonnees)

50 projecten kant-en-klaar om te maken

Materialen voor een proefproject

Brayer Deep-
PointBlade 
+ Housing

Iron-OnPens & Markers Cutting Mats Adhesive Vinyl Transfer
Tape

Cricut scoring stylus (als niet de Cricut Essentials Toolkit wordt aangeschaft)

Cricut fijne pennen, gelpennen en stiften

Cricut Standard Grip (groen) snijmat 30,5 cm x 30,5 cm

Cricut opstrijkbaar vinyl (voor elke dag, glitter, holografisch, folie, 
Sportflex, Lite, Mesh)

Cricut EasyPress-machine (mini, klein of medium) en mat

Cricut Deep Point behuizing en mes

Cricut Strong Grip (paars) snijmat van 30,5 cm x 30,5 cm 
of 30,5 cm x 61 cm voor lange snedes

Cricut Basic Toolkit (schraper,schaar, spatel, pincet en weeder) OF 
Essential Toolkit (basisgereedschappen,  trimmer en scoring stylus)

Cricut Brayer voor het stevig bevestigen van materialen 
op de snijmat zonder luchtbellen of kreukels

Cricut Standard Grip (groen) snijmat van 30,5 cm x 30,5 cm 
of 30,5 cm x 61 cm voor lange snedes

Cricut Vinyl (permanent, verwijderbaar, holografisch, zelfklevende folie, afdrukbaar)

Transfer Tape (Standard Grip, Strong Grip)

Voor alle projecten

Voor stickerprojecten (vinyl)

Voor kaarten en papierprojecten

Voor opstrijkprojecten

Voor projecten met speciale materialen 
zoals knutselschuim, echt leer, magneetvellen, neopreen en sjabloonfolie

Essentials Toolkit

In de doos

Koop nu en ga aan de slag



Maker – Wat zit er in de doos en wat kun je extra aanschaffen

Cricut Maker machine

Premium mes met fijne punt en behuizing

Rolmes en behuizing

Pen met fijne punt, zwart

Fabric Grip mat 30,5 cm x 30,5 cm en Light Grip mat 30,5 cm x 30,5 cm

Verwelkomingsboek

USB-kabel en voedingsadapter

Gratis 30 dagen proeflidmaatschap op Cricut Access (nieuwe abonnees)

50 kant-en-klare projecten, inclusief 25 digitale naaipatronen

Materialen voor een proefproject

Cricut Scoring Wheel (enkel/dubbel/combi)

Cricut fijne pennen, gelpennen en stiften

Fabric Grip (roze) snijmat 30,5 cm x 30,5 cm 
of 30,5 cm x 61 cm voor langere snedes

Cricut manueel rolmes (om stof eenvoudig op 
maat te knippen om op de snijmat te passen)

Cricut Washable Fabric Pen 1.0

Cricut Knife Blade

Cricut graveerpunt, drukreliëfpunt, golvend mes, 
perforatiemes, Quick Swap behuizing

Cricut Basic Toolkit (schraper,schaar, spatel, pincet en weeder) OF 
Essential Toolkit (basisgereedschappen,  trimmer en scoring stylus)

Cricut Brayer voor het stevig bevestigen van materialen 
op de snijmat zonder luchtbellen of kreukels

Hetzelfde als voor Explore Air 2

Voor alle projecten

Voor sticker (vinyl), opstrijkbaar vinyl 
en speciale materialen

Voor kaarten en papierprojecten

Voor het snijden van stof, vilt, nylon, suède en 
delicate materialen zoals crêpe en vloeipapier

Voor het snijden van dikkere materialen van 
lindehout, balsahout, mat karton, karton, 
spaanplaat, kledingstukken en leer

Voor professionele decoratieve effecten

Cricut Strong Grip (paars) snijmat van 30,5 cm x 30,5 cm 
of 30,5 cm x 61 cm voor lange snedes

Essentials Toolkit Brayer Pens & Markers Cutting Mats Iron-On & 
Adhesive Vinyl

Transfer
Tape

Deep-
PointBlade 
+ Housing

Quick 
Swap Tools 
+ Housing

Knife 
Blade + 
Housing

HandHeld 
RotaryCutter

In de doos

Koop nu en ga aan de slag


	Cricut - what's in a box - what to buy_NL
	ALL_NL - Cricut - What’s in the box_New+Old



