Gemakkelijk Je armbandmaat bepaLEN
Je kunt je armbandmaat op 3 makkelijke manieren zelf bepalen:
Gebruik een bestaande armband, of meet de omtrek van je pols en tel daar jouw gekozen marge bij op. We leggen je hieronder uit hoe het precies moet.
Of gebruik de supermakkelijke armbandmaat tool van Moundralex Kadootjes op de volgende pagina.
Is het een kadootje en kan je de maat niet opmeten? Kijk dan op de volgende pagina voor de gemiddelde maten.

1. Gebruik een bestaande armband
Heb je al een armband die lekker zit? En kun je die ook helemaal in de lengte uitspreiden?
Leg die armband dan langs de liniaal hieronder. Dan weet je meteen wat jouw armbandmaat is.

leg je armband of het touwtje langs de liniaal

2. Meet de omtrek van je pols en tel daar jouw gekozen marge bij op
Heb je geen armband om als voorbeeld te gebruiken? Dan bepaal je je armband maat op de volgende manier in 2 stappen:
A.1. Je polsomtrek strak gemeten:
A.2 Je armbandmaat bepalen:
Je meet de omtrek van je pols. Dit kun je het beste doen door je meetlint net boven
Nu moet je iets bij je polsomtrek optellen om je armbandmaat te bepalen.
het knobbeltje van je pols (naar je vingers toe) om te doen.
Hoeveel je er bij optelt hangt af van hoe jij je armband het liefste draagt.
Je leest hier het aantal centimeters af. Let op! Dit is nog niet je armbandmaat!
Draag je je armband graag strak, normaal of los? Kijk hieronder in de tabel:
Geen meetlint? Doe dit dan met een stukje touw die je langs de liniaal hierboven legt.
Soort armband
Jouw armbandmaat
Strakke armband
Je polsomtrek + 1,5 cm
Normale armband
Je polsomtrek + 2 cm
Losse armband
Je polsomtrek + 3 cm
Voorbeeld: jouw polsomtrek is 17 cm en je wilt een armband die los zit,
dan tel je hier 3 cm bij op: jouw armband maat is dan 20 cm.
B. Maat opmeten van kinderarmbandjes
Meet de polsomtrek op dezelfde manier, tel hierbij de rechts vermelde centimeters op.
(LET OP: Armbanden met houten kralen en/of geregen op elastiek of nylondraad zijn
o.i. niet geschikt voor baby’s en kleine peuters die graag knabbelen op hun sieraden.)

Leeftijd van het kind
Baby’s tot 1 jaar
1 t/m 3 jaar
Vanaf 3 jaar

Armbandmaat van het kind
Polsomtrek + 1 cm
Polsomtrek + 1,5 cm
Polsomtrek + 2-2,5 cm

3. Gebruik onze super makkelijke armband tool
Je kunt het natuurlijk nog veel makkelijker doen met onze armbandmaat tool hieronder.
a.
b.
c.
d.
e.

Print dit document uit met een schaalgrootte op 100%
Knip de tool uit en maak een insnede bij de stippellijn
Vouw de meter om je pols en doe het uiteinde door de insnede
Zorg dat de armbandmaat tool precies zo om je pols zit als je je armband zou willen dragen, dus net zo strak, normaal of los als jij dat wilt.
Het streepje bij de insnede geeft jouw armbandmaat aan.

4. Kun je niet opmeten? Kijk in de tabel voor de gemiddelde maten
Is het een cadeautje en kan je de maat niet opmeten?
Zie hieronder een tabel met de gemiddelde maten per leeftijd.

Gaat het om tieners of volwassenen? Probeer dan een inschatting te maken op basis van
onderstaande tabel met gemiddelde maten.

Leeftijd
0-6 maanden
6-12 maanden
1 tot 2 jaar
2 tot 3 jaar
4 tot 5 jaar
6-7 jaar
Vanaf 7 jaar

S-M-L-XL
Polsomtrek strak gemeten
Armbandmaat
S (Small)
15-17 cm
Korter dan 20 cm
M (Medium)
17-19 cm (vrouwen)
Tussen 20-22- cm
L (Large)
19-21 cm (vrouwen en mannen) Tussen 22-24 cm
XL (Extra Large)
21-23 cm (mannen)
Langer dan 24 cm
LET OP: dit zijn slechts gemiddelde maten. Op veel websites worden verschillende maten
genoemd, wat verwarrend kan zijn. Wij hebben deze websites voor jullie met elkaar
vergeleken en de meest waarschijnlijke standaarden voor je bepaald.

Armbandmaat
9-11 cm
10-12 cm
12-14 cm
14-15 cm
15-16 cm
16,5 cm
17 cm en groter

