
Pak een meetlint. Als je geen meetlint hebt, pak dan een flexibele 
kabel (bv. een oplaadkabel) of een touwtje en een liniaal. 

Begin met meten achter je linkeroor, zoals aangegeven op de 
afbeelding.

Houd het uiteinde van het meetlint bij je linkeroor en trek het 
meetlint langs de achterkant van je hoofd tot bij je rechteroor. 
Meet halverwege je rechteroor. Je kunt hiervoor ook een kabel 
gebruiken, zoals te zien is op de afbeelding.
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* Let op: elke hoofdomvang en -vorm is uniek, dus de aanbevolen maten kunnen enigszins afwijken. Als je niet zeker weet welke maat 
geschikt voor jou is, wordt de standaardmaat van de Openrun Pro aanbevolen. Meer informatie kun je vinden op onze website.

Als je een meetlint gebruikt lees dan de lengte af. Als je een kabel gebruikt, meet dan de kabel op met 
een liniaal. De perfecte maat voor jou is:
Standaard maat:  Als de lengte meer is dan 23,5 cm
OpenRun Pro Mini:  Als de lengte 23,5 cm of minder is
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Vind de juiste maat 
meten met huishoudelijke artikelen

Meet vanaf dit punt
 (halverwege jouw oor)
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Knip het meetlint uit. Begin met meten door de linkerkant van het 
meetlint (L) achter je linkeroor te plaatsen. Trek vervolgens de rechter-
kant van het meetlint (R) langs de achterkant van je hoofd tot het bij je 
rechteroor komt. Vouw het meetlint op het punt waar het meetlint en je 
rechteroor samenkomen.

Print deze pagina op 100% en niet op een kleinere schaal.
(Controleer of deze pagina op 100% is afgedrukt door een creditcard of 
ID-kaart in het vakje hieronder te plaatsen. Als de maat klopt kun je het 
meetlint gebruiken).

De perfecte maat voor jou is:
Standaard maat:  Als de vouw rechts van de gemarkeerde lijn zit
OpenRun Pro Mini: Als de vouw op of links van de gemarkeerde lijn zit befindet

* Let op: elke hoofdomvang en -vorm is uniek, dus de aanbevolen maten kunnen enigszins 
afwijken. Als je niet zeker weet welke maat geschikt voor jou is, wordt de standaardmaat van 
de Openrun Pro aanbevolen. Meer informatie kun je vinden op onze website

Plaats hier een credit- of ID-kaart om te checken 

of het meetlint op de juiste schaal is afgedrukt.

Vind de juiste maat
printbare versie

Meet vanaf dit punt 
(ongeveer halverwege je oor)


