RINGMAAT BEPALEN
Hieronder een aantal zaken om rekening mee te houden bij het bepalen van je
ringmaat:

Weersomstandigheden – Wanneer het koud is, worden onze vingers dunner en zal
de ring losser aanvoelen. Wanneer het warm is zetten ze vaak uit. Ben je in een
vochtige omgeving, of wil je je ringen altijd dragen zonder ze af te doen, moet je
hier zeker ook rekening mee houden.
Verandering in de dikte van je vingers – Een vinger kan op verschillende momenten
van de dag behoorlijk in dikte verschillen. Vingers zijn ‘s ochtends dikker dan ‘s
avonds. Ook wisselingen in omgeving, eetgewoontes, ziekte, zout opname,
medicijnen en niet te vergeten zwangerschap kan je vingerdikte beïnvloeden.
Standaard ringmaten – Verschillende landen en merken werken vaak met
verschillende ringmaten, een echte standaard is er dus niet. Wij houden de
Nederlandse maten aan door middel van de diameter in millimeters.
Hieronder een aantal tips om zelf je ringmaat te meten:

METHODE 1: RING DOORSNEE MET GEBRUIK VAN LINIAAL
1. Plaats een ring die je goed past op een liniaal.
2. Bekijk hoeveel mm de liniaal aan de binnenkant van je ring aangeeft. (Dus de
dikte van ring niet meetellen).
3. Als je niet op een exacte maat uitkomt, rond het getal dan altijd naar boven
af.
4. Is de binnendiameter van de ring 18,5 mm, dan is jouw ringmaat 18,5.

Je kan eventueel ook de app RING SIZER downloaden op je telefoon. Hierbij leg je
een passende ring op je telefoon en kun je op bovenstaande manier de
binnendiameter (ringmaat) opmeten.

METHODE 2: OMTREK VINGER
Zoek een touwtje of een papiertje van maximaal ½ cm breedte.
Wikkel het touwtje of papiertje rond het breedste gedeelte van je vinger, anders
past de ring niet over je knokkels.
Gebruik een pen om aan te geven op het touwtje/papiertje waar het punt zit waar
een overlapping zit, als het touwtje/papiertje een complete cirkel vormt.
Meet met een liniaal de lengte vanaf het beginpunt tot het met de pen
aangegeven punt op het touwtje/papiertje.
In de ontstaande tabel vind je de ringmaat.

METHODE 3: KOM BIJ ONS OP KANTOOR OF GA NAAR EEN JUWELIER
Wij of een juwelier kunnen uw ringmaat bepalen.

