
 

 

Sposób na zmierzenie palca 

• Zrób z nitki pętelkę, przełóż przez nią nitkę – ważne by nie była elastyczna - i załóż ją na palec wokół jego 
najszerszego miejsca, np. kostki 

• Zaznacz lub odetnij nitkę w miejscu w którym owija ona dokładnie obwód całego palca. 

• Zmierz długość nitki linijką , korzystając ze wzoru - długość nitki w mm podziel przez : 3.14 = średnica(mm) - 
sprawdź rozmiar ( tabela poniżej) 

• Dla pewności powtórz czynność trzykrotnie i wyciągnij średnią 

• Jeśli kupujesz bardzo szerokie obrączki (o szerokiej szynie od 9 mm do 10 mm), wybierz rozmiar o połowę 

większy niż normalnie. 

PoniŜej tabela, która powinna pomóc w określeniu rozmiaru. 

  

Pamiętaj:  

• Jeśli kupujesz bardzo szerokie obrączki (ponad 5 
mm) wybierz rozmiar o połowę większy niż 
normalnie. 

• Gdy pierścionek jest prezentem, zapytaj mamę, 
siostrę czy przyjaciółkę osoby obdarowywanej czy 
zna rozmiar jej pierścionka lub pożycz jeden z 
pierścionków osoby obdarowywanej i sprawdź 
jego rozmiar,(upewnij się, że pożyczony pierścionek 
pasuje na palec, na którym będzie noszony 
zakupiony przez Ciebie pierścionek). 

• Grubość palca może się wahać i zależeć od 
czynników zdrowotnych i pogodowych Dłonie są 
największe pod koniec dnia - wtedy jest najlepsza 
pora na mierzenie. Palce reagują na temperaturę - 
dokonaj proszę pomiaru gdy palce są ciepłe (palce 
kurczą sie gdy są zimne). 

• Palec lewej dłoni może się różnić od tego samego 
palca u prawej dłoni. 

• Jeśli pomiar wypada pomiędzy dwoma 
rozmiarami, wybierz ten większy. 

• Pierścionek zaręczynowy zwykło się nosić na 
czwartym palcu lewej dłoni licząc od kciuka. 

• Obrączki nosimy na czwartym palcu prawej dłoni 
licząc od kciuka. 

• Kostki na palcach są szersze od tych części, na 
których spoczywa pierścionek,; pierścionek lub 
obrączka powinna prześlizgnąć się z lekkim 
oporem przez staw palca (kostkę). 

Rozmiar  Obwód (mm)  Średnica  (mm)  

5 45 14,0 

6 46 14,3 

7 47 14,6 

8 48 15,0 

9 49 15,3 

10 50 15,6 

11 51 16,0 

12 52 16,3 

13 53 16,6 

14 54 17,0 

15 55 17,3 

16 56 17,6 

17 57 18,0 

18 58 18,3 

19 59 18,6 

20 60 19,0 

21 61 19,3 

22 62 19,6 

23 63 20,0 

24 64 20,3 

25 65 20,6 

26 66 21,0 

27 67 21,3 

28 68 21,6 

29 69 22,0 

30 70 22,3 

31 71 22,6 

32 72 23,0 

33 73 23,3 

34 74 23,6 


