
Welke Ringmaat heb ik?
Gewoon even meten!

1. Gebruik een bestaande ring (dit is de beste methode)
Als je al een ring hebt die om dezelfde vinger past, dan kun je de maat snel meten met een 
liniaaltje. Leg de ring bovenop de liniaal en meet de doorsnede van de binnenkant van de ring.

Elke vinger is anders, dus je bestaande ring moet goed om de vinger passen die je wilt gaan 
gebruiken. Bestel je een bredere ring, en heb je een dunne ring gemeten? Tel dan een half maatje 
erbij op.

TIP: Heb je geen ring die past? Misschien ken je iemand die wel zo'n ring heeft. Dan leen je die 
even om de maat te meten.

2. Maak een ring van papier
Knip een strookje papier van ongeveer 8cm lang, en een hoogte van een paar millimeter. Doe die 
om de vinger op de plek waar de ring komt, knip of scheur dan de lengte op maat. Ervaring leert 
dat je dit het beste met wat hulp kan doen. Meet daarna de lengte van het papiertje. Gebruik dan 
onderstaande tabel om de maat te bepalen. 

TIP: Meet twee keer, zodat je zeker weet dat je de juiste maat hebt.

Lengte (mm) Ringmaat Lengte (mm) Ringmaat

46,3 - 47,9 15 62,0 - 63,6 20

47,9 - 49,5 15,5 63,6 - 65,2 20,5

49,5 - 51,0 16 65,2 - 66,8 21

51,0 - 52,6 16,5 66,8 - 68,3 21,5

52,6 - 54,2 17 68,3 - 69,9 22

54,2 - 55,8 17,5 69,9 - 71,5 22,5

55,8 - 57,3 18 71,5 - 73,0 23

57,3 - 58,9 18,5 73,0 - 74,6 23,5

58,9 - 60,5 19 74,6 - 76,2 24

60,5 - 62,0 19,5

Meet je bijvoorbeeld een lengte van 55 mm, dan is je ringmaat 17,5.

Staat je maat er niet tussen? Neem dan contact met me op!


