
POLSMAAT GUIDE

VOORDAT JE BEGINT
Controleer eerst de printerinstellingen voor de meest nauwkeurige 
polsmaat meting. De Pagina-schaal moet worden ingesteld op “géén” 
en PDF-afdrukken op 100%. Om de nauwkeurigheid van de afdruk te 
bevestigen, meet je de markeringen van 1 inch of 3 centimeter in het 
onderstaande voorbeeld. Als dit niet precies overeenkomt, is je 
polsmeting onnauwkeurig.

HOE DE POLSGROOTTE TE METEN 
1.  Druk de polsmaat guide af en knip de papieren polsmeter uit.
2. Krul de polsmeter in een cirkel (met de cijfermarkeringen naar  
 buiten ) en steek het puntige uiteinde voorzichtig door de kleine  
 opening aan het uiteinde.
3.  Steek je pols door de polsmeter en trek het puntige uiteinde  
 voorzichtig door de gleuf, totdat de polsmeter comfortabel om  
 je pols past.
4.  Het getal dat af te lezen is bij de pijl is jouw polsmaat. Als de  
 maat tussen twee maten ligt, ga dan voor de grotere maat.

AANVULLENDE OPMERKINGEN 
De polsmeter geeft je een benadering van jouw polsmaat. De pas-
vorm van de armband is afhankelijk van het type armband en jouw 
persoonlijke voorkeuren. Draag je je armband bijvoorbeeld liever 
strak of los? Gaat het om een bangle, een zilveren schakelarmband 
of een lederen armband? 

Gemiddeld adviseren wij om 1,5 cm tot 2 cm voor een zilveren 
armband toe te voegen aan je polsmaat en 1 centimeter voor een 
lederen armband of een bangle.

Lees meer informatie over de maatvoering per type armband op 
silkjewellery.nl/maten. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact 
opnemen met onze klanten service via info@silkjewellery.nl  of 
085 - 500 70 70.
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