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Let op: 
We hebben geprobeerd om een zo goed 
mogelijke indicatie te geven, maar de beste 
manier blijft natuurlijk om de ring zelf gewoon te 
passen. 
Ook adviseren we om 80 grams printpapier te 
gebruiken voor het beste resultaat. 

De beste manier om jouw ringmaat te 
bepalen is door een ring te passen bij één 
van onze iXXXi dealers. Maar heb je geen 
tijd om te passen? dan hebben wij deze 
handige meetmethode bedacht. 

Stap 1: je print het PDF uit (het liefst op 80 
grams printpapier voor het beste resultaat).

Stap 2: je knipt de maat uit die jij denkt 
nodig te hebben.

Stap 3: Je windt het papier om jouw 
vinger en als het gestreepte gedeelte 
geheel bedekt is, is dit jouw juiste maat. 
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Let op: 
We hebben geprobeerd om een zo goed 
mogelijke indicatie te geven, maar de beste 
manier blijft natuurlijk om de ring zelf gewoon te 
passen. 
Ook adviseren we om 80 grams printpapier te 
gebruiken voor het beste resultaat. 
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De beste manier om jouw ringmaat te bepalen is door  
een ring te passen bij één van onze iXXXi JEWELRY dealers.  
Heb je geen tijd om te passen? Dan hebben wij deze handige 
meetmethode bedacht.

Stap 1: Print dit PDF formulier uit (bij voorkeur op 80 grams 
printpapier voor het beste resultaat).

Stap 2: Knip de maat uit die jij denkt nodig te hebben.

Stap 3: Plak de uiteinden van het strookje dicht met plak-
band. Let erop dat het gestreepte gedeelte geheel bedekt is.

Stap 4: Schuif het papieren strookje om jouw vinger. Als het 
strookje gemakkelijk over jouw knokkel en vinger past, is dit 
jouw juiste ringmaat.

The best way to measure your ring size, is to try on a ring  
at one of our iXXXi JEWELRY dealers. If you don’t have  
time to visit an iXXXi dealer, we have created this handy 
measurement tool.

Step 1: Print out this PDF form (preferably on 80 grams print 
paper for the best result).

Step 2: Cut out your preferred size. 

Step 3: Tape the ends of the strip together with duct tape. 
Make sure that the striped part is fully covered.

Step 4: Put the paper strip on your finger. When the strip 
easily fits over your knuckle and finger, this is the right ring 
size for you.


