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Poradnik, jak samodzielnie zmierzyć 
rozmiar pierścionka lub obrączki

Masz zamiar oświadczyć się swojej ukochanej? 
Znalazłeś wymarzony pierścionek, ale nie znasz jej rozmiaru?  

Potrzebujesz zmierzyć rozmiar obrączek ślubnych?

Przeczytaj koniecznie poniższy poradnik, który ułatwi dobór
rozmiaru pierścionka zaręczynowego czy obrączki ślubnej. 

Jeżeli nie trafisz z rozmiarem pierścionka zaręczynowego,
oferujemy bezpłatną jednorazową jego korektę w ciągu 100 dni od daty

odebrania pierścionka lub otrzymania paczki z pierścionkiem.

1. Gdy masz możliwość zmierzenia pierścionka, obrączki lub palca, 
skorzystaj z następujących wskazówek:

Jeżeli posiadasz pierścionek ukochanej, który możesz zmierzyć to już połowa sukcesu! 
Wówczas proponujemy przynieść pierścionek do salonu jubilerskiego - nasz profesjonalny 
personel dokona pomiaru na bolcu miarowym.

Pomiar średnicy wewnętrznej pierścionka lub obrączki
za pomocą suwmiarki - rozmiar odnajdź w tabeli 

średnica
wewnętrzna

korekta
w prezencie



Europa Anglia US Obwód (mm) Średnica (mm)

5 G 4 45 14,2

6
H 4+

46 14,5

7 47 14,8

8 I
5

48 15,2

9 J 49 15,5

10 K
6-

50 15,8

11
L

51 16,2

12
6

52 16,5

13 M 53 16,8

14 N 7 54 17,2

15
O 7+

55 17,5

16 56 17,8

17 P
8

57 18,2

18 Q 58 18,5

19 R 9 59 18,8

20
S 9+

60 19,2

21 61 19,5

22 T
10

62 19,8

23 U 63 20,2

24
V

11- 64 20,5

25
11

65 20,8

26 W 66 21,2

27 X
12

67 21,5

28 Y 68 21,8

29
Z 13-

69 22,2

30 70 22,5

31
Z+

13 71 22,8

32

14

72 23,2

33
Z++

73 23,5

34 74 23,8

35 75 24,2
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Tabela rozmiarów

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



Jeżeli nie możesz przynieść pierścionka do naszego salonu, wówczas możesz zmierzyć 
go samodzielnie przy pomocy poniższych okręgów.  Sprawdź czy porównywany pierścionek nie 
jest zdeformowany. Wybierz taki, którego kształt jest najbardziej zbliżony do okręgu. Przykładając 
pierścionek do kolejnych krążków znajdź ten, który wielkością jest najbardziej zbliżony do  rozm-
iaru biżuterii. Liczba wpisana w okrąg wskazuje na rozmiar pierścionka, a znajdująca się pod nią 
wielkość określa  jego średnicę.

Wydrukuj grafikę w skali 1:1, zaznaczając opcję “bez marginesów”  i bez dopasowania (pomniejszania 
i powiększania). Upewnij się, że poniższa miarka ma 10 mm:

Nie odpowiadamy za nieprawidłowy wydruk okręgów. Pomiar ten ma charakter
orientacyjny i należy skonsultować go np. u lokalnego jubilera.
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r. 5

r. 13 r. 14 r. 15

r. 21 r. 22 r. 23 r. 24 r. 25 r. 26 r.27 r. 28

r. 16 r. 17 r. 18 r. 19 r. 20

śr. 17,5 mm

śr. 14,8 mm

śr. 17,2 mm

śr. 14,5 mm

śr. 16,8 mm

śr. 14,2 mm

śr. 19,5 mm śr. 19,8 mm śr. 20,2 mm śr. 20,5 mm śr. 20,8 mm śr. 21,2 mm śr. 21,5 mm śr. 21,8 mm

śr. 17,8 mm

śr. 15,2 mm

śr. 18,2 mm

śr. 15,5 mm

śr. 18,5 mm

śr. 15,8 mm

śr. 18,8 mm

śr. 16,2 mm

śr. 19,2 mm

śr. 16,5 mm

r. 6 r. 7 r. 8 r. 9 r. 10 r. 11 r. 12

wskazówki!

Zwróć uwagę czy pożyczony pierścionek jest noszony na serdecznym palcu prawej dłoni,  
czyli docelowym palcu dla pierścionka zaręczynowego.

W miarę możliwości wybierz pierścionek zbliżony do idealnego okręgu, gdyż często zdarza  
się, że pierścionki o nieregularnym kształcie zaburzają odczyt właściwego rozmiaru.

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 zawsze sugerujemy wybór rozmiaru 
o jeden mniejszy niż mierzonego pierścionka i konsultacje u lokalnego jubilera.

10 mm
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Miarka

Rozmiar pierścionka lub obrączki można również określić poprzez zmierzenie palca za pomocą 
miarki. Przedstawiony wskaźnik proszę  wydrukować w skali 1:1, wyciąć, a następnie zrobić 
niewielkie nacięcie wzdłuż przerywanej linii.
 
Tak przygotowany pasek można już owinąć wokół palca w ten sposób, by skala była widoczna 
na zewnątrz. Miarkę należy usytuować w najgrubszej części palca, a następnie węższą końcówkę 
miarki wsunąć w zrobione nacięcie.
 
Teraz można zacisnąć pasek i odczytać rozmiar ze wskaźnika na skali. 
 

Przedstawiony wskaźnik proszę wydrukować w skali 1:1. 
Uwaga! 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 łat-
wiej 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. 
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2. Jeżeli nie masz dostępu do żadnego pierścionka lub obrączki, 
a zakup ma być niespodzianką, wówczas:

Możesz poprosić o radę przyjaciółkę, siostrę lub przyszłą teściową obdarowanej - być może znają 
rozmiar lub też są w stanie naprowadzić Cię w jego poznaniu.

Gdy nikt nie będzie mógł służyć radą, sugerujemy zdać się na szczęśliwy traf i przyjąć najczęściej 
wybierany rozmiar, czyli 11 lub 12. Pierścionek zazwyczaj można powiększyć lub zmniejszyć o 1-2 
rozmiary, istnieje więc duża szansa, że ewentualna korekta będzie niewielka.

W przypadku dużej pomyłki podczas wyboru rozmiaru oferujemy możliwość wymiany nienoszon-
ego pierścionka lub wykonanie nowego bez dodatkowych kosztów.

wskazówki!

Pierścionek oraz  obrączka powinny przechodzić przez staw (kostkę) z lekkim 
oporem. Palce reagują m.in. na temperaturę, inny 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.

W Polsce pierścionek zaręczynowy noszony jest na serdecznym palcu prawej dłoni 
(4 palec od kciuka), w dniu ślubu przekładany jest na serdeczny palec, a jego miejsce 
zajmuje obrączka.


