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Afgedrukt moet deze lijn 10 cm zijn.

RINGMAATMETER

18

Hoe meet u de juiste maat van uw ring. De makkelijkste manier is het gebruik van een bestaande passende ring.
Leg de ring op een van onderstaande cirkels, zodat nog juist de zwarte cirkel zichtbaar is aan de binnenzijde van uw ring.
Dit is de juiste maat voor uw nieuwe ring gemeten in millimeters doorsnee.
Druk eerst deze pagina af met uw printer. Let erop dat deze op 100% afbeeldingsgrootte word afgedrukt.
Afgedrukt kunt u onderstaande lijn nameten, om er zeker van te zijn dat de afbeeldingen de juiste grootte hebben.
Leg dan uw ring op een van de cirkels om uw maat te meten.

Bent u in het bezit van een schuifmaat, dan kunt u daarmee ook uw maat meten. Let er wel op dat uw ook bekend bent met het meten van halve millimeters
anders word de gemeten maat te onnauwkeurig. Meet met de korte punten de binnendoorsnee van een goed passende ring. Dit is de maat in millimeters.



Ringmaattabel

Fossil 5,5 (maat 16)
Fossil 6,5 (maat 17)
Fossil 8    (maat 18)
Fossil 9    (maat 19)
Fossil 10  (maat 20)
Fossil 11,5 (maat 21)
Fossil 12,5 (maat 22)

18       (maat 57)
18,25
18,5    (maat 58)
18,75  (maat 59)
19        (maat 60)
19,25
19,5     (maat 61)
19,75  (maat 62)
20        (maat 63)
20,25
20,5     (maat 64)
20,75  (maat 65)
21        (maat 66)
21,25  (maat 67)
21,5     (maat 68)
21,75
22        (maat 69)
22,25  (maat 70)

12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,25
15,5
15,75
16       (maat 50)
16,25 (maat 51)
16,5    (maat 52)
16,75
17        (maat 53)
17,25  (maat 54)
17,5    (maat 55)
17,75  (maat 56)

Niet alle fabrikanten gebruiken dezelfde maateenheden. Daarom vind u verschillende maten 
in onze webshop. 
Hieronder vind u een vergelijkingstabel, waardoor u eenvoudig de juiste maat kunt vinden.


