
Hoe kun je je ringmaat meten? 
Wereldwijd zijn er wel zes of meer  verschillende gestandaardiseerde systemen om de ringmaat te meten. 
In Europa wordt dat op twee verschillende manieren gedaan. 

1. Door de binnen omtrek van de ring te meten 
2. Door de binnendiameter van de ring te meten 

Het is vanzelfsprekend belangrijk om de juiste ringmaat te weten als u een ring bestelt. We denken meestal dat we 
onze ringmaat wel onthouden, maar dit wordt toch echt vaak vergeten! 
 
 
1: Download onze Papieren Ring Sizer. 

 
 
Gebruik de Amsterdam Diamonds  “RingSizer”.  
 
Door gebruik te maken van de RingSizer, kunt u eenvoudig zelf de ringmaat van uw vinger meten. Zorg ervoor dat de 
printerinstellingen op 100% staat voor afdrukken. Na het afdrukken van de RingSizer (1) controleert of de lengte 
daadwerkelijk 115 millimeter is. U kunt ook gebruik maken van een creditcard. Deze plaatst u binnen het vlak waar 
de creditcard in geplaatst kan worden en is aansluitend aan de buitenlijn. U ziet geen zwart meer rondom de 
creditcard. Het past precies op elkaar. Als dit juist is, knipt u met de schaar de RingSizer uit (2). De stippellijn is een 
vouwlijn (3). Zorg ervoor dat u exact op de stippellijn de vouw maakt. u vouwt drie keer om en met een stukje 
plakband of een druppeltje lijm plakt u het laatst omgevouwen deel op elkaar.  
 
Nu ziet u “This is your size” boven de maateenheden staan. De tapse zwarte punt gaat rondom onder de gleuf (4) 
onder de “This is your size” totdat u de eerste maten ziet (5). De ringsizer is nu gereed voor gebruik.  
 
De juiste maat bepalen. 
Plaats de ringsizer om de vinger (6). Neem als meetpunt ue knokkel als deze breder is dan de plaats waar de ring 
moet komen. Neem de plaats van de ring als deze breder is dan de knokkel. Trek voorzichtig aan de zwarte tapse 
punt totdat het goed rondom de vinger zit. Niet te strak aantrekken maar ook niet te los laten. Het moet goed pas 
zitten (7). U kunt nu aflezen bij de twee aanwijzers “This is your size”. De twee pijltjes wijzen de richting op waar u 
de maat afleest.  U ziet hier een streepje met een aansluitend nummer.  



 
Het nummer wat overeenkomt met het aangesloten lijntje schrijft u op een papiertje.  
 
Doe dit nog twee keer ter controle 
De drie metingen schrijf je op en telt u op en deelt u door drie. U weet nu exact de juiste ringmaat.  
58 + 56 + 57 = 171 / 57.  Dit is de binnen omtrek van de ring. Deze kunt u direct gebruiken tijdens het bestellen van 
een ring bij Amsterdam Diamonds 
 
Het omrekenen van de ringmaat. (8) 
Met behulp van het omrekentabel kunt u zelf de opgemeten binnen omtrek vergelijken met de binnendiameter 
tabel in millimeters “Ring maat”. Deze Ringmaat is de in Nederland gebruikte maatvoering. schrijf het voor de 
zekerheid op en geef ons beide maten door zodat u geen fout kan maken tijdens de bestelling. We kunnen dus in 
hele, halve en kwartmaten werken. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
2: Bij Amsterdam Diamonds of uw juwelier 
1. Ringmaat bepalen met behulp van een andere ring 
De meest zekere manier is om een goed passende ring mee te nemen naar een juwelier bij u in de buurt of bij 
Amsterdam Diamonds langs te komen. Met de ringen maatstok kunnen we de juiste ringmaat goed opmeten. 
 
2. Met gekalibreerde maatringen.  
Amsterdam Diamonds, maar ook een  juwelier, heeft speciale maatringen die om uw vinger gepast kunnen worden 
om zo daarmee de juiste ringmaat vast te stellen 
 
3: Zelf doen 
Het is ook mogelijk om zelf de binnenmaat op te meten. 

1. Neem een liniaal. Leg een ring die u al heeft en de juiste maat is, daarop en meet het aantal millimeters van 
de diameter van de ring. 

 
Heeft u een ringafmeting die tussen twee maten in valt, kies dan altijd de grootste ringmaat. 
 


