
Medidor de anéis:

Opção A: // Meça seu dedo para descobrir o tamanho do 

Instruções de uso do medidor:Medidor

Tamanho da tabela de equivalência / mm:

Antes de imprimir, certifique-se de seguir as instruções de impressão abaixo para que o medidor de anel indique o 
tamanho correto:

Se você não tem um anel do seu tamanho em mãos, aqui está uma maneira fácil de descobrir o tamanho que
está usando. Basta imprimir o medidor do tamanho do anel abaixo e recortar. Em seguida, siga as instruções abaixo:

Cortar ao longo da 
linha pontilhada

01// Em "Opções de impressão", verifique se a opção "Ajustar ao tamanho do papel" está definida como
"sem escala" ou "nenhum".

02// Imprima este guia de tamanho e verifique se o medidor de anéis foi impresso corretamente medindo
a barra abaixo. Deve medir exatamente 2 cm.

01// Corte o medidor e faça um pequeno orifício onde diz "cortar ao longo da linha 
pontilhada”. 

02// Deslize a extremidade pontiaguda pelo orifício que você cortou. 

Tamanho 14 - M 54 mm

Tamanho 8 - XXS 48 mm Para dedos muito pequenos ou para o dedo mínimo.

Tamanho 10 - XS 50 mm Para dedos muito pequenos.

Tamanho 12 - S 52 mm Para dedos finos. Para o dedo anelar, ou se você tiver dedos pequenos.

Para dedos médios. Para dedo médio, ou se o tiver pequeno, para indicador.

Tamanho 16 - L 56 mm Para dedos grandes. Ideal para usar no dedo indicador.

Tamanho 18 - a pedido 58 mm Para dedos muito grandes ou para o indicador.

03// Coloque o medidor no dedo no qual deseja usar o novo anel e puxe a extremidade
até que o medidor se ajuste perfeitamente ao seu dedo.

04// O número que aparece logo após a fenda de corte é o perímetro do seu dedo.
Encontre o equivalente ao seu tamanho na tabela abaixo.
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Opção B// Meça um anel para encontrar seu tamanho

Imprima esta página em tamanho 100% para saber sua 
medida exata.

Nosso conselho

01// Se você hesitar entre dois tamanhos, escolha o maior dos dois.

02// Certifique-se de que, ao colocar o anel na circunferência, a linha rosa esteja dentro do anel.

Pegue um anel do tamanho que você está procurando, coloque-o em cada um dos círculos que mostramos abaixo,
até encontrar o círculo que se encaixa perfeitamente com o anel.

Anel
Linha interior

8

DIÂMETRO

15,5 mm
48

10

DIÂMETRO

16 mm
50

12

DIÂMETRO

16,5 mm
52

14

DIÂMETRO

17 mm
54

16

DIÂMETRO

17,5 mm
56

18

DIÂMETRO

18,5 mm
58


