
I lådan
 Cricut Maker-maskin

 Premium fine point blad + hölje

 Välkomstbok

 USB-kabel

 Strömadapter

 100 färdiga projekt att sätta igång

 Material för ett prova på-projekt

* Ytterligare material kan ändras

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 37 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 37 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 37 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmaterial*



Vad du ska köpa för att börja 
med Maker 3
För alla projekt att skapa med Maker 3

 Essential tool kit (7-delars set innehåller alla verktyg du behöver för att skära, klippa,  
     klippa, rensa, prägla och trimma en mängd olika material)

 1 StandardGrip skärmatta (grön) för de mindre delarna av materialet

För stora projekt (väggklistermärken och t-shirts)
 Ark av Smart Materials (vinyl eller iron-on) Finns i flera färger och längder från 90 cm till 6,4 meter
 Rullhållare
 Appliceringstejp (för projekt med skyltvinyl)
 En Easy press (för projekt som ska värmas fast)

För projekt i tjocka material
 1 StrongGrip skärmatta (Lila)
 Knife blade (ett knivblade särskilt för maskinen)
 Maskeringstejp

För projekt med tyg
 1 FabricGrip skärmatta (rosa)
 Rotary blade (Rullknivsblad till maskinen)
 Sysatsen (20 cm tygsax, trådsax, sprättare, nålkudde och nålar, måttband, läderfingerborg)

För projekt med papper
 1 LightGrip skärmatta (blå)

 1 set med Cricut pennor. Stort urval finns i olika färger och tjocklekar
 Smart Sticker Cardstock för enkel applicering utan lim (finns i olika färger)



I lådan
 Cricut Explore 3

 Premium fine point blad + hölje

 Välkomstbok 

 USB-kabel

 Strömadapter

 100 färdiga projekt att sätta igång

 Material för ett prova på-projekt

* Ytterligare material kan ändras

 30.5 cm x 30.5 cm Transfer Tape

 37 cm x 30.5 cm Smart Vinyl - Removable

 37 cm x 30.5 cm Smart Iron-on 

 37 cm x 33 cm Smart Paper

Bonusmaterial*



Vad du ska köpa för att börja med Explore 3
För alla projekt att skapa med Explore 3 

 Essential tool kit (7-delars set innehåller alla verktyg du behöver för att skära, klippa, klippa, rensa,  
     prägla och trimma en mängd olika material)

 1 StandardGrip skärmatta (grön) för de mindre delarna av materialet 

För stora projekt (väggklistermärken och t-shirts)
 Ark av Smart Materials (vinyl eller iron-on) Finns i flera färger och längder från 90 cm till 6,4 meter
 Rullhållare
 Appliceringstejp (för projekt med skyltvinyl)
 En Easy press (för projekt som ska värmas fast)

För projekt med papper 
 1 LightGrip skärmatta (blå)
 1 set med Cricut pennor. Stort urval finns i olika färger och tjocklekar
 Smart Sticker Cardstock för enkel applicering utan lim (finns i olika färger)


