RINGGUIDE & OVERSIGT

Hvis du, ligesom størstedelen af alle danske kvinder, heller
ikke ved, hvilken ringstørrelse du bruger, så guider vi dig her
til, hvordan du hurtigt og nemt kan finde den rette størrelse,
ved hjælp fra nedenstående guides.
Alt du skal bruge er et stykke snor eller sytråd samt en tusch.
Det skal du gøre: Tag din tråd og bind den rundt om dén
finger, som du ønsker at finde ringstørrelsen på. Ved at tegne
en streg ned over begge snore, kan du finde afstanden
mellem de to streger og dermed finde din ringstørrelse på
den valgte finger. Lav herefter en cirkel ud af tråden, ved at
forbinde de to røde streger, som du lige har tegnet på snoren
og mål derefter diameteren i cirklen. Er dit fingermål midt
imellem to størrelser, bør du vælge den størrelse der er
størst. Pas på med ikke at stramme tråden for meget.
Husk: Fingrene er som regel en smule mindre om vinteren
når vejret er koldt, sammenlignet med sommeren og varme
temperaturer. Skal du have en ring med en bred ringskinne,
så gå gerne en størrelse op. Det gælder også hvis du skal
have flere ringe på samme finger.

Har du ikke mulighed for at anvende ovenstående metode,
kan du også måle din ringstørrelse, ved at bruge en lineal
samt en ring som du ved passer.
Det skal du gøre: Brug en lineal til at måle diameteren på
indersiden af ringen og ind til midten. Hvis ringen fx. har en
diameter på 16,6 mm betyder det, at ringstørrelsen er 52.
Hvis dit mål er mellem to størrelser, bør du altid vælge den
største.
Hos Carré Jewellery laver vi ringe i
følgende størrelsesforhold:

XXS - 48

XS - 50

S - 52

M - 54

15,3 mm

15,9 mm

16,6 mm

17,2 mm

L - 56

XL - 58

17,8 mm

18,5 mm

Carré Jewellery fralægger sig ansvaret for evt. fejl der kan opstå i
forbindelse med brugen af disse retningslinjer.

