
 

JAK ZMIERZYĆ ROZMIAR PIERŚCIONKA/OBRĄCZKI? 

Jeśli nie znasz swojego rozmiaru, możesz wstępnie zmierzyć go na dwa sposoby:  

METODA 1 

1. Wytnij z kartki długi pasek szerokości przypominającej szerokość 

pierścionka, który chcesz zamówić. 

2. Zaznacz na pasku kreskę w miejscu, które będzie służyło jako 

początek pomiaru. 

3. Owiń pasek wokół palca, którego rozmiar chcesz zmierzyć. Bardzo 

często, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, zdarza się, że sama 

kostka jest zdecydowanie grubsza niż palec u nasady. Musisz wziąć 

to pod uwagę podczas pomiarów, bo w przeciwnym wypadku 

kupiony pierścionek może nie przejść przez kostkę.  

 

4. Kartka w trakcie mierzenia powinna tylko lekko przylegać do palca. 

Na pewno nie powinna go uciskać, bo pomiar nie będzie 

miarodajny. 

5. Zaznacz na pasku kreskę w miejscu, gdzie zawinięty pasek 

zrównuje się z kreską, którą zaznaczyłeś/łaś wcześniej. 

 

6. Połóż pasek papieru na płaskiej powierzchni i zmierz odległość 

zaznaczonych przez Ciebie kresek na pasku. Jest to obwód Twojego 

palca. 

7. Opierając się na poniższej tabeli odczytaj swój rozmiar palca.  

 

 

 

 

METODA 2 

Jeśli w swojej kolekcji masz już inny pierścionek, a nie 

znasz jego rozmiaru to możesz z niego skorzystać i na jego 

podstawie sprawdzić swój rozmiar. Ważne jest czy pierścionek, 

który chcesz kupić będziesz nosić na tym samym palcu. 

Wystarczy tylko zmierzyć średnicę i za pomocą poniższej tabelki 
przypasować ją do odpowiedniego rozmiaru.  

 

Odczytany rozmiar wpisz w wiadomości do sprzedającego. Po wpłaceniu zaliczki wyślemy do 

Ciebie wzorniki w przybliżonych rozmiarach do podanego. Gdy ustalisz który według Ciebie pasuje 

najbardziej włożysz go do osobnego woreczka i odeślesz do nas z powrotem wraz z niepasującymi 

wzornikami. Po takiej procedurze będziemy mieli pewność, że rozmiar będzie idealnie dopasowany.  



 

 
TABELA ROZMIARÓW 

 

ROZMIR 

JUBILERSKI 

OBWÓD 

WEWNĘTRZNY 

(mm) 

ŚREDNICA 

WEWNĘTRZNA 

(mm) 

1 41 13,06 

2 42 13,38 

3 43 13,70 

4 44 14,01 

5 45 14,33 

6 46 14,65 

7 47 14,97 

8 48 15,29 

9 49 15,60 

10 50 15,92 

11 51 16,24 

12 52 16,56 

13 53 16,88 

14 54 17,20 

15 55 17,52 

16 56 17,83 

17 57 18,15 

18 58 18,47 

19 59 18,80 

20 60 19,10 

21 61 19,43 

22 62 19,75 

23 63 20,06 

24 64 20,38 

25 65 20,70 

26 66 21,02 

27 67 21,34 

28 68 21,66 

29 69 21,97 

30 70 22,29 

31 71 22,61 

32 72 22,93 

33 73 23,25 

34 74 23,57 

35 75 23,89 


