
 

Meet je eigen ringmaat 
Wanneer je in GemstoneShop.nl een mooie ring hebt gevonden,  
is het essentieel dat je jouw persoonlijke ringmaat weet.  
Dit zorgt ervoor dat de ring die je aanspreekt, je goed past.  
 
Het vinden van je ringmaat leer je hier via een paar eenvoudige manieren om uw 
ringmaat thuis te meten. Bekijk deze 2 eenvoudige manieren om je ringmaat te meten en 
je perfecte pasvorm te vinden. 

Meet een ring die je al hebt: 
Als je een ring hebt die al 

goed om je vinger past,  

kun je een liniaal 

gebruiken om de 

binnendiameter van deze 

ring te meten.  

Neem je liniaal en meet 

recht langs de binnenkant 

van de ring van rand tot 

rand.  

Lees de diameter meting in millimeters (in de gekleurde balk), deze zijn gelijk aan de NL ringmaten 

deze vind je eenvoudig via het Ringmaten menu op GemstoneShop.nl in het linker menu vind je de 

(NL) ringmaten met daarin mijn huidige collectie ringen met edelstenen. 
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Meet je vinger  
Wordt deze ring je eerste ring voor deze vinger?  
Kies dan onderstaande methode om je ringmaat te meten. 

Een van de gemakkelijkste 

manieren om je ringmaat te 

bepalen, is door je vinger te meten 

met een strook papier of een 

touwtje. Knip een touwtje of 

strook papier van ongeveer 1cm 

breed en 10 cm lang.  

 

Wikkel het papier rond de basis 

van de beoogde vinger en markeer 

vervolgens waar het papier overlapt. De lengte van het papier of touwtje dat je in millimeters hebt 

gemeten, is de omtrek van je vinger. Als de maat van je vinger onder de knokkel drastisch verschilt in 

maat van de knokkel zelf, meet dan ook je knokkel en kies een maat die meer in het midden van deze 

twee metingen valt.  

De omtrek van je vinger is de ringmaat die gelijk is aan de “EU maat” ofwel Duitse ringmaten,  

via het Ringmaten menu kun je om snel te zoeken, door via het poppetje rechtsboven de taal Duits 

even tijdelijk in te stellen, zo vind je ringmaat in de linker kolom de juiste maat.   

 

Ter voorbeeld hierbij de schema’s van Ringmaat (NL) 17,5: 

 
Mocht dit, om welke reden dan ook niet lukken, maak dan een afspraak om langs te komen  

in mijn winkeltje-aan-huis om de ringen naar keuze te komen passen. 
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Country /mm  NL:  EU:  SWISS:  UK:  USA:  JAPAN: 

17.3    54  14.5  O  7  14 

17.5  17.5  55  15  O ½   7 ¼    
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