
De juiste ringmaat bepalen is belangrijk! Gelukkig zijn er verschillende manieren om te weten te komen wat jouw 
ringmaat is.

Optie 1. Bij voorkeur: Laat uw ringmaat opmeten bij uw plaatselijke juwelier.

Optie 2. Meet de binnenmaat van een goed passende ring. Dit kan met een lat, maar is nauwkeuriger met een 
schuifmaat. Meet de binnendiameter van de ring en kijk op onderstaande tabel met welke maat dit overeen komt. 

Optie 3. Print deze A4. Kijk na dat de 1 cm = 1 cm. Neem een goed passende ring en kijk na welke cirkel best 
overeen komt met de binnenkant.

OptiOptie 4. Hebt u geen goed passende ring om te meten? Neem een stukje papier, touw of meetlint. Trek deze strak 
aan ter hoogte van het breedste gedeelte van uw vinger, dit is gewoonlijk de knokkel. Meet deze omtrek. De 
gemeten mm is meteen de Belgische maat. Rond af naar boven.

Tips:

- Combineer meerdere methodes om zeker te zijn.
- Een goed passende ring is een ring die nog perfect rond is, niet te los en niet te strak zit rond de juiste vinger. Dit is 
een gesloten ring, niet een open ring.
- - Een bredere ring voelt strakker aan. Het is dus mogelijk dat u een 54 hebt bij een dunne ring en een 56 bij een 
brede ring.
- Een ring die aan de binnenkant bol is, voelt ruimer aan.
- Handen kunnen verschillen. Uw ringvinger van uw rechterhand kan een andere maat hebben als de ringvinger van 
uw linkerhand.
- - Vingers kunnen opzwellen. Bij de ene persoon is dit zeer weinig, maar bij andere is dit zeer veel. Het kan 
verschillen door de warmte, beweging, enz. Dat betekent dat uw ringen anders kunnen aanvullen in de zomer 
t.o.v. de winter. Bij sommigen is er ook een verschil tussen 's morgens en 's avonds. Neem uw ringmaat bij voorkeur 
wanneer uw vinger in 'normale' staat is.

Elk land gebruikt een andere manier om de maat te meten. Hieronder een conversietabel voor de ringmaten:

Wat is mijn ringmaat?

Gra
vur
a.beDe juiste ringmaat bepalen is belangrijk! Gelukkig zijn er verschillende manieren om te weten te komen wat jouw 

ringmaat is.

Optie 1. Bij voorkeur: Laat uw ringmaat opmeten bij uw plaatselijke juwelier.

Optie 2. Meet de binnenmaat van een goed passende ring. Dit kan met een lat, maar is nauwkeuriger met een 
schuifmaat. Meet de binnendiameter van de ring en kijk op onderstaande tabel met welke maat dit overeen komt. 

Optie 3. Print deze A4. Kijk na dat de 1 cm = 1 cm. Neem een goed passende ring en kijk na welke cirkel best 
overeen komt met de binnenkant.

Opti

Wat is mijn ringmaat?

Gra
vur
a.be

Gra
vur
a.beOptie 4. Hebt u geen goed passende ring om te meten? Neem een stukje papier, touw of meetlint. Trek deze strak 

aan ter hoogte van het breedste gedeelte van uw vinger, dit is gewoonlijk de knokkel. Meet deze omtrek. De 
gemeten mm is meteen de Belgische maat. Rond af naar boven.

Tips:

- Combineer meerdere methodes om zeker te zijn.
- Een goed passende ring is een ring die nog perfect rond is, niet te los en niet te strak zit rond de juiste vinger. Dit is 
een gesloten ring, niet een open ring.
- - Een bredere ring voelt strakker aan. Het is dus mogelijk dat u een 54 hebt bij een dunne ring en een 56 bij een 
brede ring.
- Een ring die aan de binnenkant bol is, voelt ruimer aan.
- Handen kunnen verschillen. Uw ringvinger van uw rechterhand kan een andere maat hebben als de ringvinger van 
uw linkerhand.
- 

Gra
vur
a.be

- Een bredere ring voelt strakker aan. Het is dus mogelijk dat u een 54 hebt bij een dunne ring en een 56 bij een 
brede ring.
- Een ring die aan de binnenkant bol is, voelt ruimer aan.
- Handen kunnen verschillen. Uw ringvinger van uw rechterhand kan een andere maat hebben als de ringvinger van 
uw linkerhand.
- - Vingers kunnen opzwellen. Bij de ene persoon is dit zeer weinig, maar bij andere is dit zeer veel. Het kan 
verschillen door de warmte, beweging, enz. Dat betekent dat uw ringen anders kunnen aanvullen in de zomer 
t.o.v. de winter. Bij sommigen is er ook een verschil tussen 's morgens en 's avonds. Neem uw ringmaat bij voorkeur 
wanneer uw vinger in 'normale' staat is.

Elk land gebruikt een andere manier om de maat te meten. Hieronder een conversietabel voor de ringmaten:


