
Het maatstelsel van Donna Victoria is gebaseerd op vier vormen: 
A voor driehoek/peer 
H voor recht 
O voor rond/appel 
X voor zandloper  
 
De grootte wordt aangeduid met een cijfer tussen 0 en 9 (zie tabel), gevolgd door een (of meer) 
letters voor de vorm. Initieel worden de meest voorkomende maten aangeboden. Gestart wordt met 
het aanbieden van de variaties voor maat 36 t/m 46. De range kan gemakkelijk worden uitgebreid 
zodra hieraan behoefte blijkt te bestaan. 
 

NL/DU  DV  BE FR   IT VS UK Universeel  

32 0  34 38 2 4 XXS 
34 1  36 40 4 6 XS 
36 2 1 38 42 6 8 S 
38 3 2 40 44 8 10 M 
40 4  42 46 10 12 M/L 
42 5 3 44 48 12 14 L 
44 6 4 46 50 14 16 XL 
46 7  48 52 16 18 XXL 
48 8  50 54 18 20 3XL 
50 9  52 56 20 22 4XL 

 
 
bijvoorbeeld: 
2A is vergelijkbaar met maat 36 met iets smallere schouders en iets bredere heupen 
3O is vergelijkbaar met maat 38 met extra ruimte bij bovenarmen, borsten en buik 
4H is vergelijkbaar met maat 40 met minder taillering (dus een kleiner dan gemiddeld verschil in 
taille vs. heupen en schouders) 
5X is vergelijkbaar met maat 42 met een extra smalle taille (dus een groter dan gemiddeld verschil in 
taille vs. heupen en schouders) 
 
Een ontwerp of model is soms geschikt voor meerdere vormtypes. In dat geval wordt dat na het cijfer 
voor de grootte aangegeven met de corresponderende letters voor (al) die vormtypes. 
 
bijvoorbeeld: 
6AX is vergelijkbaar met maat 44 en geschikt voor type A en X 
7HO is vergelijkbaar met maat 46 en geschikt voor type H en O 
4AHOX is vergelijkbaar met maat 40 en geschikt voor alle types 
 
Lengtevariatie  
De lengte waarop de maatvoering is gebaseerd wordt aangeduid met toevoeging: 16-17-18, te weten 
voor ca. en korter dan 1,60m, ca. 1,70m en ca. of langer dan 1,80m. 
Maten worden dan bijvoorbeeld 2X16, 3A18, etc. 
 


