ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПРЪСТЕН
Ако смятате да купувате пръстен за подарък, но не знаете
точния размер, може да вземете един от пръстените, който
човекът носи и да определите по лесен начин какъв е неговия
диаметър. Ако пък вече знаете от кой размер се нуждаете,
използвайте полезната таблица за преобразуване, за да се
уверите, че размерът на пръстена, който поръчвате, отговаря
на желания от Вас.

Ако имате колебания как да изберете правилния размер
пръстен, може да използвате нашата таблица за ориентир и
да изберете между два от посочените методи за измерване в
домашни условия, които ще Ви помогнат да определите
правилно размера на пръстена си.
Добра идея е да измервате пръстите в края на деня, когато са с
най-голямата си обиколка. Не го правете, когато пръстите Ви са
студени, защото те имат свойството да се разширява или свиват
в зависимост от атмосферните условия и размерът няма да се
окаже точен. Най-доброто време за определяне на размера е
вечер, когато се намирате на стайна температура.

МЕТОД 1:

Размерите на пръстените на Обичка отговарят на
Американските и Канадските стандарти. Без значение какъв е
модела, ние използваме цели размери на пръстени, без
половинки: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Измерване на вътрешния диаметър на вашия пръстен

1. Вземете пръстен, който сте носили на пръста,
за който искате да поръчате нов.
2. Вземете линийка, разграфена с милиметри.
3. Поставете пръстена хоризонтално на равна
повърхност и измерете вътрешния му диаметър.
При измерването не включвайте металната част
на пръстена. Уверете се, че сте измерили
пръстена в най-широката му част. (вижте
фигурата).
4. Отчетете колко милиметра е диаметърът.

Вътрешен
диаметър

Измерете

15,9 мм

Пример: 15,9 мм е размер 5 по американските стандарти за номерация.

Вътрешен диаметър

Американски Стандарт

Обиколка

от 14.8 мм до 15.2 мм

4

46, 47, 48 мм

от 15.6 мм до 16.0 мм

5

49, 50 мм

от 16.5 мм до 16.9 мм

6

51, 52, 53 мм

от 17.3 мм до 17.7 мм

7

54, 55, 56 мм

от 18.2 мм до 18.6 мм

8

57, 58 мм

от 18.9 мм до 19.4 мм

9

59, 60, 61 мм

от 19.8 мм до 20.2 мм

10

62, 63 мм

от 20.6 мм до 21.0 мм

11

64, 65, 66 мм

от 21.3 мм до 21.8 мм

12

67, 68 мм

МЕТОД 2 :

Обиколка на пръста в милиметри (мм)

1. Ако нямате на разположение пръстен с размера на този, който искате да си поръчате,
вземете хартиена лента или конец. Може да отрежете парче хартия с дължина 15 см. и ширина
0.5 см.
2. Увийте хартиената лента (или конеца) около пръста си и отбележете с молив или химикал
точката на припокриване, оформяща завършената окръжност. Уверете се, че хартията е
наложена плътно, но не е прекалено стегната. (вижте фигурата по-долу)
3. Вземете линийка, разграфена на милиметри и измерете лентата до отбелязаните места. Така
ще разберете обиколката на пръста си.

1.

2.

3.

15,9 мм

4.

МЕТОД 3 :

Измерване при професионалист

За да бъде най-точен размера на пръстена Ви е препоръчително да
го определите при бижутер в ателие.
Ако не сте сигурни кой е най-подходящия размер пръстен за Вас,
свържете се с нас на info@obichka.bg. Ние с удоволствие ще
помогнем да изберете правилния за Вас размер.
В случай, че вече сте определили правилния за Вас размер,
разгледайте колекцията от пръстени на Обичка.

obichka.bg

