
Creatief zijn is  
eenvoudiger dan ooit.

Maak kennis met Cricut™



Je volgende creatieve 
project begint hier. 
Of je net start of al een ervaren knutselaar bent,  
de slimme snijmachines van Cricut™ bieden de 
vrijheid om overal en elke dag DIY-wonderen te 
laten gebeuren. Binnen de kortste tijd maak je 
dingen waarvan zelfs de pro’s verbaasd staan.  

Blader. Klik. Creëer.  
Alle Cricut-machines worden geleverd met 
Design Space, onze gratis en eenvoudig te leren 
ontwerpsoftware. Alles is in de cloud, zodat je 
vanaf elk apparaat en op elk moment toegang 
hebt tot je bestanden. Begin op je telefoon, ga 
verder op je laptop en werk zelfs offline — allemaal 
zonder onderbrekingen.



Drie stappen naar je 
volgende creatie:

Ontwerp  
Creëer een eigen design of kies uit 

duizenden kant-en-klare projecten. 
Aan jou de keuze.

Snij  
Plaats je materiaal in de 
machine en druk op GO.  
De machine doet de rest. 

Bewonder  
Zet je creatie  

in elkaar en klaar! 
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De mogelijkheden 
zijn onbeperkt.  

500+ must-haves 
voor de doe-het-
zelvers.   

Onze slimme snijmachines kunnen tientallen 
knutselmaterialen aan, van karton, (sticker)
papier, vinyl en iron-on tot stof en zelfs leer 
en hout. Dankzij hun flexibiliteit, precisie en 
veelzijdige tools, is creatief zijn makkelijker en 
leuker dan ooit tevoren. 

Van mesjes tot prachtig vormgegeven tools, 
wij hebben alles wat je nodig hebt om je 
creatieve visie te realiseren en van je project 
een onvergetelijke ervaring te maken. 



De compacte 
krachtpatser. 
Dankzij deze kleine krachtpatser kun je nu 
makkelijker én sneller je leven personaliseren 
met praktische en alledaagse projecten. 

Snij elke vorm tot perfectie. 
Met het precisiemes snijdt Cricut Joy™ elke vorm die je 
wilt - alles van vinyl en iron-on tot karton, stickerpapier 
en zelfs knutselpapier dat je al in huis hebt. 

De compacte Cricut Joy™ kan meer dan 50 materialen 
aan en hij snijdt tot 11,4cm breed en 6m lang. 

Schrijf, teken, 
krabbel. 
Zet Cricut Joy™ aan het werk als een schrijfmachine 
en maak unieke etiketten, schrijf een persoonlijke 
kaart of teken wat je maar wil.  



De ultieme snijmachine. 
De Cricut Maker™ 3 snijdt meer dan 300 materialen, van het meest 
delicate papier tot harde materialen zoals leer en lindenhout.  
Dit toestel werkt met Smart Materials™, die zonder snijmat 
rechtstreeks in de machine laden. Die zijn altijd perfect uitgelijnd 
en je kan in één keer sneden maken tot 3,6 meter lang.  

De Cricut Maker™ 3 kan werken met 13 tools, 
waaronder de Knife Blade voor dikkere 
materialen, het Rolmes voor stoffen met en 
zonder voering en de QuickSwap™-familie voor 
professioneel vouwen, graveren, embossen en het 
toevoegen van decoratieve effecten. Hij wordt 
geleverd met een geïnstalleerd Fine Point-mes, 
dus je kunt direct beginnen met snijden.  



De DIY-droommachine.
Cricut Explore™ 3 werkt met meer dan 100 materialen, hij 
snijdt alles met ongelooflijke precisie, van cardstock, vinyl 
en iron-on tot speciale materialen zoals glitterpapier en 
gebonden stof. Maar dit toestel kan uiteraard meer dan 
snijden, het kan ook schrijven, tekenen, folie-effecten 
toevoegen en nog zoveel meer.  

De Cricut Explore™ 3 werkt – net zoals de Cricut 
Maker™ 3 – met Smart Materials™, die zonder snijmat 
rechtstreeks in de machine laden. Je kan in één keer 
sneden maken tot 3,6 meter lang en ook zonder 
handmatig bijsturen is alles altijd netjes uitgelijnd. 



Perfect voor Snelle, alledaagse projecten Een grote verscheidenheid aan 
DIY-hobby’s 

Pro-niveau  
DIY-prestaties en 

veelzijdigheid 

Werkt met hoeveel 
materialen? 

50+ 100+ 300+

Maximale breedte 
materialen 

13,9 cm 33 cm 33 cm

Maximale lengte van een 
enkel ontwerp

1,2 m 3,6 m 3,6 m

Compatibel met hoeveel 
tools? 

3 (schrijven, snijden en folie) 6 (snijden, schrijven,  
vouwlijnen, folie, …)

13 (snijden, schrijven, 
vouwlijnen, folie, graveren 

en meer)

Wat zit er mee in de 
doos?

Joy mes en behuizing 
Joy pen met fijne punt (zwart) 

Materialen voor een proefproject

Premium mes met  
fijne punt en behuizing 

Materialen voor een 
proefproject

Premium mes met  
fijne punt en behuizing 

Materialen voor een 
proefproject

Ontdek welke Cricut het beste bij jou past.  

Cricut JoyTM Cricut Explore Air™ 3 Cricut Maker™ 3



Met een gelijkmatige warmte van rand tot rand, een eenvoudige bediening 
en slimme veiligheidsfuncties, maakt de Cricut EasyPress van elk project met 
warmteoverdracht een fluitje van een cent. 

De snelheid van een hittepers.  
Het gemak van een strijkijzer. 

Voor kleine projecten Voor middelgrote projecten Voor grote projecten

10,3 cm x 8,7 cm 22,5 cm x 22,5 cm 30 cm x 25 cm

3 warmte-instellingen  
(laag, medium, hoog)

Nauwkeurige temperatuurcontrole  
tot 205 °C

Nauwkeurige temperatuurcontrole  
tot 205 °C

Geen mat nodig Werkt met 25 cm x 25 cm  
EasyPress mat 

Werkt met 40 cm x 50 cm  
EasyPress mat

Cricut EasyPress Mini Cricut EasyPress 2 Medium Cricut EasyPress 2 Groot 



Om voor elk project de beste resultaten te 
garanderen, is Cricut Mug Press ontwikkeld voor 
Infusible Ink en Cricut mokken. Op deze manier krijg 
je levendige, naadloze overdrachten die in  
de vaatwasser en magnetron kunnen.  

Professionele mokken gewoon bij je thuis. Maak in 
enkele minuten een meesterwerk van een mok, of het 
nu voor jezelf is of als een onvergetelijk cadeau.  

Zo eenvoudig gaat het:  
1 Maak je ontwerp met Infusible Ink-materialen. 

2 Kleef het aan je mok. 

3 Plaats de mok in de Mug Press. 

Mokken voor iedereen  
en overal. 



Wat is er zo slim aan Smart Materials?  
Smart Materials laden rechtstreeks in de machine 
(zonder snijmat!) en blijven zonder handmatige 
aanpassingen perfect uitgelijnd. Dat betekent dat je 
in één keer sneden kunt maken tot 3,6 meter lang.  
Een overzicht van onze Smart Materials: 

Smart Materials™  
en Infusible Ink. 

Wat is er zo magisch aan Infusible Ink? 
Ons innovatieve Infusible Ink-systeem levert naadloos vloeiende 
overdrachten van professionele kwaliteit die één worden met het 
materiaal en die een leven lang meegaan. Geen loskomende randjes, 
geen scheurtjes in het ontwerp, geen kreuken na het wassen.  

Infusible Ink bestaat in vellen (transfersheets) en in pennen en markers. 
Het wordt aangebracht aan zeer hoge temperatuur met een Cricut 
EasyPress. Telkens een perfecte overdracht gegarandeerd op alle 
Cricut blanks (Cricut shirts, coasters, tote-bags, mokken). 

•   Smart Vinyl 
•   Smart Iron-on 
•   Smart Paper Sticker Cardstock 



Cricut Design Space
Je Cricut machine wordt aangestuurd met onze gratis Design 
Space software. Je kan zelf ontwerpen maken, een project zoeken 
in de database of je eigen afbeeldingen uploaden. In Design 
Space zitten meer dan duizend gratis afbeeldingen, lettertypes en 
kant-en-klare projecten, en dat aanbod verandert wekelijks. 

Design Space Cricut Access (maandabonnement) Cricut Access (jaarabonnement)

gratis €9,99 (eerste 30 dagen gratis) €99,99 (eerste 30 dagen gratis)

+ 1.500 beelden + 150.000 beelden + 150.000 beelden

Cricut Access
Je Cricut komt met gratis toegang tot duizenden afbeeldingen. 
Bovendien kan je ook je eigen creaties uploaden. Wil je meer? 
Neem dan een Cricut Access-abonnement. Dat opent de deur 
naar meer dan 150.000 afbeeldingen, honderden lettertypen en 
een constant groeiende verzameling kant-en-klare projecten.  
De eerste maand is Cricut Access sowieso gratis! 

Onze software en apps. 



Cricut Joy App
Gebruik je smartphone om jouw 
Cricut Joy projecten nog sneller en 
gemakkelijker te maken, met de 
Nederlandstalige Cricut Joy app. Je 
kan er wenskaarten, etiketten, stickers 
en folietransfers mee creëren in  
15 minuten of zelfs sneller.  
Beschikbaar voor iOS en Android. 



Volg ons op:

Klaar om aan de slag te gaan?
Bezoek start2cricut.com voor meer informatie, 50% korting op 

startersworkshops en inspirerende blogposts. Volg ons op Instagram  
(@cricut_nl) en Facebook (@CricutBE) voor dagelijkse inspiratie.  

 
Ontdek creaties van andere Cricut-fans op social media met de hashtag 

#cricutmade of via de talrijke Facebook-communities die spontaan 
ontstaan zodat Cricut leden inspiratie, tips en tricks kunnen uitwisselen. 

Alvast een kijktip: de creaties van Teddie B op YouTube.


