Hoe meet ik mijn gordijnen?
Bij het inmeten van je nieuwe gordijn heb je een metalen rolmaat of vaste meetlat nodig. Een
vaste meetlat moet lang genoeg zijn om in één keer te meten.
Tips!




Meet minimaal 2x om zeker te zijn dat je de juiste maat hebt.
Meet de hoogte zowel links als rechts en bij een breder gordijn ook in het midden. Ga
bij een verschil in hoogte altijd uit van de kleinste maat.
Meet op de plaats waar de gordijnrail komt. Plaats deze ongeveer 10 cm van de muur
om te voorkomen dat de gordijnen langs de wand schuren. Hou ook rekening met
een eventuele vensterbank of verwarming.

Bepaal waar en hoe je het gordijn wilt hangen.



Je kunt een gordijn in het kozijn hangen. Dat betekent binnen de nis van een raam of
deur.
Of je hangt het gordijn voorbij het raam of de deur. Het gordijn bedekt dan niet alleen
het raam(kozijn) maar ook een deel van de wand links en/of rechts.

Gordijnen met enkele of vlinderplooi
Hoe meet ik de breedte?
De breedte van je gordijn is afhankelijk van de lengte van je gordijnrail. Als je je gordijn
voorbij het raam wilt hangen laat dan de rail minimaal 20 cm aan beide zijden uitsteken.
Komt je gordijn binnen het raamkozijn te hangen neem dan de maat binnen de nis.
Hoe meet ik de hoogte?
Je gordijn hangt het mooist van plafond tot vloer. Trek van de gemeten hoogte tussen
plafond en vloer 2 cm af, dan komt je gordijn vrij van de vloer te hangen.
Wil je je gordijn niet tot op de vloer hangen, maar bijvoorbeeld rekening houden met een
vensterbank dan kun je het beste je gordijn zo’n 20 cm over de vensterbank laten hangen.

Gordijnen met enkele of vlinderplooi met retourplooi
De breedte meet je hetzelfde als bij gordijnen met enkele of vlinderplooi (zonder retourplooi).
In de hoogte moet je niet 2 cm van de gemeten hoogte aftrekken, maar 1,5 cm + de hoogte
van je rail. Dit omdat een gordijn met retourplooi altijd onder je rail komt te hangen.
o
o

Onze Basis en Luxe rails zijn 1,5 cm hoog, dus trek je 1,5 + 1,5 = 3 cm af van de
gemeten hoogte.
Onze RVS en Zwart roederails zijn 3 cm hoog, dus trek je 1,5 + 3 = 4,5 cm af van de
gemeten hoogte.
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Gordijnen met golfplooi
De breedte meet je hetzelfde als bij gordijnen met enkele of vlinderplooi.
Van de gemeten hoogte trek je 1,5 cm af + de hoogte van je rail.
o

Onze Golf rails zijn 2 cm hoog, dus trek je 1,5 + 2 = 3,5 cm af van de gemeten
hoogte.

Gordijnen met ringen
Hoe meet ik de breedte?
De breedte van je gordijn is afhankelijk van de lengte van je roede. Als je je gordijn voorbij
het raam wilt hangen laat dan de roede minimaal 20 cm aan beide zijden uitsteken. Komt je
gordijn binnen het raamkozijn te hangen neem dan de maat binnen de nis.
Hoe meet ik de hoogte?
Je gordijn hangt het mooist van plafond tot vloer. Tel bij de gemeten hoogte tussen
bovenkant van de roede en de vloer 1,5 cm op. Je gordijn steekt dan 3 cm boven de roede
uit en komt vrij van de vloer te hangen.

Vouwgordijnen en rolgordijnen
In het kozijn hangen vouwgordijnen en rolgordijnen het mooist. Hou er wel rekening mee dat
je het raam nog kunt openen.
Hoe meet ik de breedte?
De breedte van je vouw- of rolgordijn is de maat binnen de nis, waarvan je 1 cm aftrekt.
Hoe meet ik de hoogte?
De hoogte is vaak van bovenkant nis tot de vensterbank of de vloer. Trek van de gemeten
hoogte 1,5 cm af, dan komt je vouw- of rolgordijn vrij van de vensterbank of vloer te hangen
als het geheel is neergelaten.
Tip: Kijk bij het meten gelijk aan welke zijde je je raambekleding het makkelijkst kunt
bedienen, links of rechts?
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