
Maker – O que há na caixa e o que comprar

Máquina Cricut Maker

Lâmina de ponta fina premium + suporte

Lâmina rotativa + suporte

Caneta de ponta fina, preta

Base de aderência em tecido 30,5 cm x 30,5 cm  
e base de aderência leve 30,5 cm x 30,5 cm

Livro de boas-vindas

Cabo USB e adaptador de alimentação

Adesão gratuita de 30 dias de teste ao Cricut Access (novos assinantes)

50 projetos prontos a realizar, incluindo 25 padrões de costura digitais

Materiais para treino de projeto

Roda de vincar Cricut (única/ dupla/ combo)

Canetas de ponta fina, canetas de gel, marcadores Cricut

Base de corte de aderência de tecido (rosa) 30,5 cm 
x 30,5 cm ou 30,5 cm x 61 para cortes mais longos

Estilete rotativo portátil Cricut (para cortar com facilidade o 
tecido do tamanho para caber na base de corte)

Caneta lavável de tecido 1.0 Cricut

Lâmina de faca Cricut

Ponta para gravação, ponta para sulcar, lâmina ondulada, 
lâmina de perfuração, suporte de Swap rápido Cricut

Kit de ferramentas básicas Cricut (raspador, tesoura, espátula, pinças e 
ferramenta de fundir) OU Kit de ferramentas essenciais (itens de kit de 
ferramentas básicos + raspador e caneta de vincar)

Rolo Brayer Cricut para aderir firmemente os materiais à base de corte 
sem bolhas ou cortes

O mesmo que para a Explore Air 2

Para todos os projetos

Para decalques (vinil), película de recorte e  
materiais especiais

Para cartões e projetos de papel

Para cortar tecido, feltro, nylon, camurça e 
materiais delicados, como crepe e papel de tecido

Para cortar material mais grosso feito de madeira 
de tília, madeira de balsa, camadas de prancha de 
base, tábua de arte, aglomerado, vestuário e couro 
usinável

Para efeitos decorativos de nível profissional

Base de corte de aderência forte Cricut (roxa) 30,5 cm x 30,5 cm  
ou 30,5 cm x 61 cm para cortes longos

Kit de ferramentas 
essenciais

Rolo Brayer Canetas e 
marcadores

Tapetes de corte Termo Adesivo & 
Vinil adesivo

Fita de 
transferência

Lâmina 
de ponta 
profunda + 
suporte

Suporte 
de Swap 
rápido 
Cricut

Lâmina 
de faca 
Cricut

Lâmina 
rotativa 
+ suporte

Na caixa

Compre para iniciar


