Biztos, hogy illik majd az ujjunkra?! Minden, amit a helyes méretválasztáshoz
tudnod kell!

Bizonytalan vagy, hogy mi a gyűrűméreted? Fogalmad sincs, hogy szerelmed mekkora gyűrűt
hord? Megértjük, hiszen egy férﬁ sem akar felsülni azzal, hogy a hosszú időn át tervezgeteB
lánykérését, netán az esküvőjét végül egy túl szűk, vagy esetleg túlzoBan széles átmérőjű
gyűrű árnyékolja be. Ezért összegyűjtöBünk neked néhány lépésben egy-két jótanácsot, hogy
biztosan sikerrel a gyűrűválasztás során, és már csak a nagy pillanatra kelljen koncentrálnod,
legyen szó akár eljegyzésről, akár az esküvőtökről!

Hogyan mérd le az ujjad? Íme, egy egyszerű módszer:
1. Tedd a gyűrűd egy vonalzóra, és nézd meg, mit mutat a belső átmérője. Pl. 1,7 cm-es belső
átmérő esetén a gyűrűméreted 17-es.
2. Fogj egy kb. 5-6 mm vastagságú papírcsíkot és szorosan tekerd vele körbe az ujjad, amin a
gyűrűt szeretnéd hordani, majd egy vonalzó segítségével mérd le a kapoB hosszt. Lentebb
található táblázatunk segítségével tudod meghatározni a gyűrűd méretét. Pl. 55 mm-es
hossz esetén a méreted 17,5-es.

A gyűrűméreted roppant egyszerű megállapítani, és rögtön két módszer is létezik rá. Ha
követed tanácsainkat, egészen biztosan nem fogsz pórul járni, és magabiztosan adhatod le a
rendelést, miután már nincs is más dolgod, mint várni a futárt.

A belső átmérő megállapítása
Fogj egy vonalzót, majd helyezd rá az egyik –
méretben megfelelő - gyűrűdet úgy, hogy az
átmérő kezdőpontja a 0-ra kerüljön. Az így kapoB
érték alapján keresd ki a méreBáblázatból azt a
méretet, ami megfelel, illetve a legközelebb áll a
kapoB számhoz.

A belső kerület megállapítása
Egy mérőszalaggal tekerd körbe az ujjad, és
olvasd le az értéket! Webáruházunkban a
gyűrűméreteket a kerület alapján adjuk meg, így a
mérőszalaggal mért érték megegyezik a leírásban
megadoB méreBel.

Ha nincs mérőszalagod, vágj le egy kb. fél cenZ
szélességű és 6-7 cm hosszúságú papírcsíkot, majd
szorosan tekerd az ujjad köré! Jelöld be a papírt, ahol
véget ér, majd vonalzóval állapítsd meg a kapoB hossz
értékét.
A belső kerületet mérőszalaggal a gyűrűn is lemérheted,
bár a három kerületmérési technika közül talán ez a
legbonyolultabb.

Fontos még tudni
Most már Zsztában vagy vele, mi a méreted, de mielőB megrendeled az új gyűrűd, nem árt,
ha ﬁgyelembe veszed a következőket:
Ahogy majd a méreBáblázatban is láthatod, az egyes méretek közöB nagyon kevés, sokszor
néhány Zzed milliméter az eltérés. Ezért nem kell túl szigorúan venni a számokat, mert akár
2-3 méreBel kisebb, vagy nagyobb gyűrű is tökéletesen illhet rád. Nem is beszélve arról,
hogy a nyári melegben, vagy ha épp nagyon sok vizet raktározunk, ujjunk mérete 1-2
számmal is megnőhet.

