
Ringmaat bepalen  

U vindt hieronder een maattabel om de ringmaat op te kunnen zoeken.  Links 

staat een lijst met diameters in millimeter. Als u de diameter weet, dan kunt u 

de bijbehorende omtrek maat rechts daarvan opzoeken. In het midden vind u de 

omtrek maat in millimeters. Als u de omtrek maat van de vinger weet, dan kunt u 

de diameter daarvan opzoeken . 

De Ringmaten tabel 

Diameter ringmaat 

(mm) 

Omtrek ringmaat 

(mm) 

US 

ringmaat 

15 48 4.5 

15.5 49 5 

16 50 5.5 

16.25 51   

16.5 52 6 

17 53 6.5 

17.25 54 7 

17.5 55 7.5 

18 56 8 

18.25 57   

18.5 58 8.5 

19 59 9 

19.25 60   

19.5 61 9.5 

19.75 62 10 

20 63 10.5 

20.25 64   

20.5 65 11 

21 66 11.5 

21.5 68 12 

22 69 13 

 

 

 

 



Ringmaat opmeten 

Wilt u weten welke ringmaat u heeft, dan zijn er verschillende manieren om daar achter te 

komen.  

1: De diameter meten met een ring 

De makkelijkste manier om een ringmaat te bepalen is aan de hand van een ring 

die u goed past en prettig zit. Deze manier is ook handig als u bijvoorbeeld 

iemand wilt verrassen met een ring. U kunt dan eenvoudig een ring 'lenen' om te 

meten. 

Neem de passende ring en leg deze met het midden op de maateenheden van een 

liniaal. Leg de binnenzijde van de ring op 0 cm en lees aan de andere binnenzijde 

het aantal millimeters af. Dit is de binnen diameter ringmaat. Wij gebruiken 

deze maat.

 

 

 De omtrek meten zonder ring 

Als een passende ring niet voorhanden is, dan kun je de diameter van de ring het 

beste inschatten door gebruik te maken van een lintje of touwtje.  



 
Draai het lintje of touwtje losjes om de vinger waar de ring aan gedragen gaat 

worden en knip het af daar waar het lintje bij elkaar komt. Meet het stukje dat 

overblijft op met een liniaal in millimeters. De lengte van het lintje is de omtrek 

van uw vinger en dus de omtrek ringmaat die u nodig hebt. U kunt in de tabel 

hierboven eenvoudig de diameter ringmaat opzoeken. 

 

Een meetlint 

Dit is een niet heel nauwkeurige methode, maar wel gemakkelijk en snel. Het 

voordeel is dat een meetlint lekker breed is, waardoor je over een wat groter 

stukje van de vinger meet. Ga als volgt te werk: Wikkel het meetlint om de 

vinger en lees het aantal millimeters af daar waar het lint weer bij elkaar komt. 

De lengte die u nu hebt, is de binnen omtrek van de ring. U weet nu dus de 

omtrek ringmaat van de vinger. U kunt in de tabel hierboven opzoeken welke 

diameter ringmaat daarbij hoort. 

 

Ringmaat App 

Download de ringmaat App. Met deze app kunt u snel de juiste maat van de ring 

bepalen. 

 



Tip 

Twijfelt u tussen twee maten, kies dan altijd de grotere maat. De omvang van de 

vingers wordt onder andere beïnvloed door temperatuur (kou , warmte) en 

omstandigheden (zwangerschap, hormonen, ziekte, zware arbeid). Probeer de 

vinger op te meten op een zo neutraal mogelijk moment en bij 

kamertemperatuur. Kiest u voor een brede, zware ring dan is het aan te raden 

de ring een kwart of halve maat groter te kiezen.  

 

 

Hoe meet ik mijn armband maat? 

Hoe groot je armbandmaat is hangt af van uw persoonlijke voorkeuren. De één 

wil dat een armband lekker los om de pols hangt, de ander vindt het fijn als de 

armband wat strakker zit.  

Heeft u al een passende armband?  

Heeft u een armband die goed zit en die in de lengte helemaal uit te spreiden 

is? Leg er een liniaal langs en meet het aantal centimeters. Dit is uw armband 

maat.  

Meet de omtrek van de pols  

Als u de omtrek van de pols gaat meten doe dit dan het beste net boven (naar de 

vingers toe) het knobbeltje van de pols. Draai er een meetlint omheen en zorg 

dat het niet  te strak zit. Het aantal centimeters is meteen af te lezen. u een 

armband die goed zit en die in de lengte helemaal uit te spreiden is? Leg er een 

liniaal langs en meet het aantal centimeters. Dit is uw armband maat.  

De polsmaat is niet de armbandmaat. Het hangt ervan af hoe strak u zelf wilt 

dat de armband zit.  

Strakke armband  = de polsomtrek + 1,5 cm 

Normale armband  = de polsomtrek + 2 cm 

Losse armband  = de polsomtrek + 3 cm 

 


