Wat is jouw ringmaat?
Methode 1: De diameter meten met een ring
De makkelijkste manier om een ringmaat te bepalen is aan de hand van een ring die je goed past en
prettig zit. Deze manier is ook handig als je bijvoorbeeld iemand wilt verrassen met een ring en je wilt
diegene niet naar zijn of haar maat vragen. Je 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 zelf de diameter ringmaat het meest.

METHODE 2: 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 je vinger en dus de omtrek ringmaat die je nodig hebt.

Je kunt voor deze methode ook een strookje papier knippen dat je om je vinger wikkelt. Je kunt dan de
maat eenvoudig aftekenen met een potlood of pen. Meet de lengte op langs een liniaal. Je meet
daarmee de omtrek ringmaat die je nodig hebt.

ANDERE MANIEREN OM EEN RINGMAAT TE METEN

Je kunt natuurlijk ook met een schuifmaat de binnen diameter opmeten, of bij een juwelier
je ringmaat laten meten. We gaan er voor het gemak van uit, dat als je een schuifmaat bezit,
je ook weet hoe je die kunt gebruiken voor het opmeten van ringmaten.

