
JAK ZMIERZYĆ ROZMIAR PIERŚCIONKA?

1. Gdy nie  masz możliwość zmierzenia pierścionka,  skorzystaj znastępujących wskazówek:
Pierścionek który masz możesz zmierzyć samodzielnie przy pomocy poniższych okręgów i wówczas będziesz wiedziała  
jaki ma rozmiar.
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Liczba wpisana w okrąg wskazuje na rozmiar pierścionka, a znajdująca się pod nią wielkość określa jego średnicę.

Powyższy rysunek określa jak mierzyć średnicę pierścionka.

Wskazówki!
Zmierz średnicę pierścionka miarką(pokazane na rysunku powyżej), a następnie zobacz  
na kręgach(pod każdym kręgiem jest podana średnica) jaki to rozmiar.
Jeśli mierzony pierścionek jest np. bardzo szeroki lub o fantazyjnym kształcie – wówczas trzeba się liczyć z 
tym, że jego rozmiar nie będzie odzwierciedlał wymiarów klasycznego pierścionka o standardowej szynie.  
W takiej sytuacji sugerujemy wybór rozmiaru o jeden mniejszy niż mierzonego pierścionka.



Teraz można zaznaczyć pisakiem miejsce łączące(patrz rysunek). Rozciągając tasiemkę na miarce.  
Odczytać rozmiar na poniższym rysunku(tabela-obwód).

Określenie rozmiaru poprzez zastosowanie miarki ma charakter orientacyjny i nie gwarantuje  
poprawności pomiaru.
Wskazówki!
Nie zalecamy mierzenia palca suwmiarką, ponieważ łatwo poddaje się on ściskaniu i uzyskany pomiar  
może okazać się zbyt mały. Jeśli średnica pierścionka nie jest jednoznaczna i wynosi np. pomiędzy 15,3 mm a 15,6 mm, 
czyli pomiędzy rozmiarem 9 i 10, wówczas sugerujemy przyjąć mniejszy rozmiar, gdyż łatwiej jest wyrób powiększyć 
niż zmniejszyć.
Prawa i lewa dłoń zazwyczaj posiadają dwa różne rozmiary przy założeniu tego samego palca. W przypadku osób  
praworęcznych serdeczny palec prawej dłoni będzie większy niż serdeczny palec lewej dłoni i odwrotnie  
dla osób leworęcznych.

Tasiemka
Przygotowany pasek można  owinąć wokół palca w ten sposób, by skala była widoczna na zewnątrz.  
Miarkę należy usytuować w najgrubszej części palca.



Tabela rozmiarów
Aby sprawdzić, jaki obwód ma ustalony rozmiar oraz odpowiednik w angielskiej skali, zapraszamy do zapoznania  
się z tabelą rozmiarów.

Tabela rozmiarów pierścionków

Rozmiar
Średnica 

wewnętrzna 
[mm]

Owód 
wewnętrzny 

[mm]

7 14,67 46,09

8 15,00 47,12

9 15,33 48,16

10 15,67 49,23

11 16 50,27

12 16,33 51,30

13 16,67 52,37

14 17,00 53,41

15 17,33 54,44

16 17,67 55,51

17 18,00 56,55

18 18,33 57,59

19 18,67 58,65

20 19,00 59,69

21 19,33 60,73

22 19,67 61,80

23 20,00 62,83

24 20,30 63,87

Wskazówki dotyczące mierzenia
Pierścionek powinien przechodzić przez staw (kostkę) z lekkim oporem. Palce reagują m.in. na temperaturę, 
innym rozmiar może być pod koniec dnia niż wczesnym rankiem, dlatego warto go dokonać o różnych porach. 
Nie podrażniaj palca mierząc rozmiar zbyt długo w krótkim okresie czasu. Skutkuje to niewielkim obrzękiem 
palca, który, mimo że jest nieodczuwalny, może wprowadzić błąd pomiaru o około 1 rozmiar. W takiej sytuacji 
należy odczekać chwilę między kolejnymi przymiarkami, aby palec mógł „odpocząć”. 
Jeśli pomiar wypada pomiędzy dwoma rozmiarami – wybierz mniejszy. Rozmiar palca u prawej i lewej dłoni 
zazwyczaj różni się o około 1 rozmiar. 


