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Meet mij na

RINGMAAT METEN - VINGER OPMETEN

1.  Print deze pdf uit op 100% schaalgrootte. Meet hieronder de schaal na door de  
     10cm na te meten. 

2.  Knip de onderstaande ringmeter uit en maak een insnede op de stippellijn.  

3.  Rol de ringmeter rond de vinger.
4.  Steek het uiteinde door de insnede met de cijfers naar de buitenkant. 
5.  Trek aan het uiteinde tot de ringmeter strak maar comfortabel rond de vinger zit. 
6.  Lees de ringmaat af op het streepje dat gelijk is aan de insnede.

JEWEL ART INSPIRED BY YOUR STORY

Knip mij uit



JEWEL ART INSPIRED BY YOUR STORY

Een ringmaat opmeten kan op verschillende 

manieren. Kijk hieronder welke manier het meest 

aansluit bij uw situatie. Let zeker ook op de 

onderstaande tips:

- Vingers kunnen zwellen. Meet een vinger best 

niet bij extreme temperaturen. Hele koude 

dagen of extra warme dagen geven een foute 

indicatie.

- Meet een ringmaat best op het einde van de dag.

- Als de knokkels groot zijn is één maatje groter 

aangeraden

- Een ringmaat is verschillende links en rechts

- Bij brede ringen vanaf 5mm is één maatje groter 

aangeraden

- Zwangerschappen kunnen ringmaten 

veranderen. 

- Bij twijfel tussen twee maten, kies de grotere 

maat

De omtrek van een ring wordt uitgedrukt in mm. 

Deze maat gebruiken de meeste landen van 

Europa. Dit is niet over heel de wereld hetzelfde. 

Kijk hiernaast in onze omrekeningstabel voor een 

overzicht van alle verschillende maten.

Omrekeningstabel

“How to put a ring on it”?

Een ringmaat in het geheim te weten komen is een 

spannende opdracht voor velen. Het vraagt 

creativiteit. 

- Een bestaande ring opmeten? 

~ De ring heeft best een vergelijkbare breedte 

om goed te passen.

~ Kijk zeker dat het een ring is die ze aan 

dezelfde vinger draagt.

~ Vergeet hem niet op de exacte plaats terug te 

leggen.

- Vraag het aan dierbaren waarvan je weet dat ze 

een geheim kunnen bewaren. 

- Terwijl ze slaapt? 

~ Last resort, als er echt geen andere opties zijn.

~ Doe het enkel als iemand vast slaapt.

~ Print een ringmeter.

Hoe blijft het een verrassing?
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