
 
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ 

1ος τρόπος: Μέτρηση της εσωτερικής διαμέτρου. 

α) Σε ένα δαχτυλίδι που σας εφαρμόζει σωστά, μετρήστε σε χιλιοστά (mm) την εσωτερική 

διάμετρό του (η διάσταση δ που φαίνεται στο σχέδιο). 

β) Βρείτε από τον παρακάτω πίνακα την αντιστοιχία της διαμέτρου (δ) σε mm με το 

νούμερό σας. 

Εσωτερική 
Διάμετρος (mm) 

Νούμερο 
Δαχτυλιδιού 

Εσωτερική 
Διάμετρος (mm) 

Νούμερο 
Δαχτυλιδιού 

12.7 1 18.5 19 

13 2 18.8 20 

13.4 3 19.1 21 

13.7 4 19.4 22 

14 5 19.7 23 

14.3 6 20 24 

14.6 7 20.4 25 

15 8 20.7 26 

15.3 9 21 27 

15.5 10 21.3 28 

15.9 11 21.7 29 

16.2 12 22 30 

16.6 13 22.3 31 

16.9 14 22.6 32 

17.2 15 22.9 33 

17.5 16 23.2 34 

17.8 17 23.6 35 

18.1 18 23.9 

 

36 



2ος τρόπος: Μέτρηση της εσωτερικής περιμέτρου. 

α) Τυλίξτε το δάχτυλό, στο οποίο θέλετε να φορέσετε το δαχτυλίδι, με μία μεζούρα ή με μία 

κορδέλα, τόσο ώστε να μη σας πιέζει. 

β) Σημειώστε με ένα στυλό πάνω στη μεζούρα ή στην κορδέλα το σημείο που συναντά το 

άκρο της. 

γ) Τοποθετήστε την κορδέλα σε ευθεία γραμμή και μετρήστε σε χιλιοστά (mm) την 

απόσταση από το άκρο ως το σημείο που σημειώσατε. 

β) Βρείτε από τον παρακάτω πίνακα την αντιστοιχία της περιμέτρου σε mm με το νούμερό 

σας. 

Εσωτερική 
Περίμετρος (mm) 

Νούμερο 
Δαχτυλιδιού 

Εσωτερική 
Περίμετρος (mm) 

Νούμερο 
Δαχτυλιδιού 

40 1 60 19 

41 2 61 20 

43 3 62 21 

44 4 63 22 

45 5 64 23 

46 6 65 24 

47 7 66 25 

49 8 67 26 

50 9 68 27 

51 10 69 28 

52 11 70 29 

53 12 71 30 

54 13 72 31 

55 14 73 32 

56 15 74 33 

57 16 75 34 

58 17 76 35 

59 18 77 36 

 

 



3ος τρόπος: Εκτύπωση της σελίδας και μέτρηση εσωτερικής περιμέτρου. 

α) Εκτυπώνετε τη σελίδα που ακολουθεί σε χαρτί Α4, προσέχοντας να εκτυπωθεί σε 

κανονικό μέγεθος. Αφού την εκτυπώσετε, επιβεβαιώνετε με έναν χάρακα ότι η διάσταση 

που μετράτε στη σημειωμένη ευθεία γραμμή στο κάτω μέρος της σελίδας, είναι ίδια με την 

αναγραφόμενη (10 cm). Έτσι είστε σίγουροι ότι η σελίδα έχει εκτυπωθεί σωστά. 

β) Επιλέγετε ένα δαχτυλίδι που σας εφαρμόζει σωστά και το τοποθετείτε πάνω στο χαρτί, 

έτσι ώστε η εσωτερική πλευρά της γάμπας του δαχτυλιδιού να εφαρμόσει σε κάποιον από 

τους σχεδιασμένους κύκλους. 

***εδω πρέπει να μπει το το αρχείο d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Κατά την μέτρηση θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 

Α. Το μέγεθος του ίδιου δαχτύλου πιθανόν να διαφέρει στο δεξί από το αριστερό σας χέρι. 

Κάνετε τη μέτρηση στο χέρι που θέλετε να φορέσετε το δαχτυλίδι. 

Β. Αν η μέτρηση του δαχτύλου σας δίνει ενδιάμεσο αποτέλεσμα από αυτά που υπάρχουν 

στους πίνακες, τότε είναι καλύτερο να επιλέξετε το μεγαλύτερο νούμερο. (π.χ. Αν η μέτρηση 

της διαμέτρου δίνει αποτέλεσμα 18.4 mm που είναι ανάμεσα στα νούμερα 8 και 9, τότε 

καλύτερα να επιλέξετε το 9). 

Γ. Λάβετε υπόψη ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τα δάχτυλά σας μπορεί να πρηστούν, 

λόγω ζέστης. 

Δ. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη και το μέγεθος των αρθρώσεών σας, αν αυτό διαφέρει πολύ 

από τη διάμετρο του δαχτύλου σας στο σημείο που φοριέται το δαχτυλίδι. 

Ε. Να προσέξετε ώστε οι μετρήσεις να γίνουν σε χιλιοστά (mm). 

Δ. Καλό είναι να διασταυρώσετε το νούμερό σας με τουλάχιστον δύο από τους 

προτεινόμενους τρόπους για να είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. 

 

 

 Το κατάστημά μας αναλαμβάνει να προσαρμόσει το δαχτυλίδι που θα επιλέξετε στο 

νούμερό σας εντελώς δωρεάν! 


