
Kies de juiste ringmaat
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Er zijn drie manieren om een ringmaat te bepalen. 
Bij optie 1 gebruikt u een oude ring, bij optie 2 meet u 
de gewenste ringmaat zelf met behulp van een 
meetlint, en bij optie 3 gaat u voor de zekerheid 
langs bij een van de Sanjoya juweliers, zie ook 
Sanjoya verkooppunten.

Voor optie 1 print u deze pagina uit en legt u een 
goed passende ring (van uzelf of van degene 
waarvoor u een ring  koopt) op een van de 
onderstaande cirkels. De cirkel die gelijk is aan de 
maat van de binnenzijde van de ring is juist. 

Voor optie 2 wikkelt u een meetlint (of touwtje) om 
uw vinger, op de plek waar de ring gedragen gaat 
worden. Zet met sti�/pen een streepje bij het punt 
waar het uiteinde het touw raakt. Vervolgens legt u 
het touw langs een meetlint of liniaal en leest u het 
aantal milimeters af. In onderstaande tabel kunt u uw 
ringmaat a�ezen, waarbij u uitgaat van de getallen 
die in de ring staan.

Tips:
• Let goed op! Zorg dat u deze pagina print op de 
originele schaalgrootte (100%). Controleer of de 
pagina op de juiste schaal is uitgeprint  door het 
balkje hieronder na te meten met een liniaal. Dit moet 
exact vier centimeter zijn.
• Twijfelt u tussen twee maten, koop dan altijd de 
grotere maat.
• Koopt u een brede ring? Kies dan een ringmaat die 
een halve tot een hele maat groter is dan uw 
standaard maat. Brede ringen voelen namelijk 
strakker om uw vinger.

Controleer de schaal van je printje door 
onderstaande controlestrook te meten. Deze moet 
exact vier centimeter zijn.

4 centimeter


