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MITTAA TÄSTÄ VIIVOTTIMELLA
Tulostamisen valintaikkunassa tarkista, että sivun
skaalaus on asetettu kohtaan "Ei mitään/None" ja/tai
zoomaus on 100%. Kun olet tulostanut, mittaa
viereinen arviointimitta viivottimella vahvistaaksesi,
että mittasuhteet ovat oikein. Sen on oltava 5 cm eli
50 mm pitkä.

Arviointimitta
Tämän mitan tulee olla 5 cm pitkä.

TARKISTA TULOSTETUN SIVUN OIKEA KOKOVAIHE 1:

TAPA 1: Käytä alla olevaa paperista mittaamme:
1. Leikkaa mittanauha tarkasti irti viivoja pitkin.
2. Kääri mitta mitattavan sormen ympärille sen leveimmästä kohdasta niin, että numeropuoli on ylöspäin.
Pidä mitan tasainen pää sormea vasten ja kääri nuolipää sormen ympäri, kunnes se on sopivan tiukalla.
3. Lue nuolen kärkeä lähinnä oleva numero: se on sormuksesi koko! Mikäli koko jää kahden koon välille ja
olet epävarma oikeasta sormuskoosta, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.

HuomioithanHuomioithan, että leveää sormusta tilattaessa kannattaa valita 0,5 mm suurempi sormuskoko.
Alla olevassa sormusmitassa on ilmoitettu sormusten koot välillä 14,5 mm - 23,0 mm.

TAPA 2: Mittaa sormuksen koko kotikonstein:
1. Tarvitset nauhaa, lahjanarua tai ohuen pätkän paperia sekä viivottimen.
2. Leikkaa lyhyt pätkä nauhaa ja kääri se mitattavan sormen ympärille sen leveimmästä kohdasta.
Katsothan, että nauha istuu hyvin; ei ole liian löysällä eikä kiristä.
3. Merkitse kohta, jossa nauhan päät kohtaavat esim. kynällä ja levitä nauha suoraksi tasaiselle pinnalle. 
Mittaa nauhan pituus merkkiin asti viivottimella: olet nyt selvittänyt sormesi ympärysmitan!
44. Käytä tämän tulostettavan koko-oppaan viimeisen sivun mittataulukkoa muuntamalla sormen
ympärysmitan sormuksen kooksi. Mikäli koko jää kahden koon välille tai olet epävarma oikeasta
sormuskoosta, suosittelemme valitsemaan suuremman koon.

Huomioithan, että leveää sormusta tilattaessa kannattaa valita 0,5 mm suurempi sormuskoko.

SELVITÄ OIKEA SORMUSKOKOVAIHE 2:
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Ø 15 mm
47,1 mm

Ø 14,5 mm
45,5 mm

Ø 16,5 mm
51,8 mm

Ø 18,5 mm
58,1 mm

Ø 20 mm
62,8 mm

Ø 20,5 mm
64,4 mm

Ø 21 mm
66 mm

Ø 21,5 mm
67,5 mm

Ø 22 mm
69,1 mm

Ø 22,5 mm
70,7 mm

Ø 23 mm
72,2 mm

Ø 19 mm
59,7 mm

Ø 19,5 mm
61,2 mm

Ø 17 mm
53,4 mm

Ø 17,5 mm
55 mm

Ø 18 mm
56,5 mm

Ø 15,5 mm
48,7 mm

Ø 16 mm
50,2 mm

Aseta sormuksesi alla olevien ympyröiden päälle. Kun katsot suoraan yläpuolelta pystysuoraan ja
näet sormuksen sisällä vain mustan ympyrän niin kyseessä on sormuksesi oikea koko.
Varmista, ettet näe haaleaa vaaleansinistä ympyrää. Jos vaaleansininen ympyrä näkyy myös,
kokeile toista ympyrää, kunnes löydät oikean sormuskoon. Mikäli sormus jää kahden koon väliin,
suosittelemme tilaamaan suuremman koon.

- Oikean sormuskoon selvittäminen onnistuu parhaiten kultasepänliikkeessä oikeaoppisilla välineillä.
Tässä koko-ohjeessa esitetyt sormuksen koon mittaustavat antavat hyvän arvion oikeasta koosta.
- Sormen koko vaihtelee päivän aikana; kannattaa siis mitata useampaan kertaan, esimerkiksi aamulla
 ja illalla. Näin saat selville varmemmin oikean kokosi.
- Mikäli olet tilaamassa leveää sormusta, suosittelemme valitsemaan noin puoli numeroa (0,5 mm)
suuremman koon.
- Sormen - Sormen kokoa mitattaessa tulee olla tarkkana, sillä yksi millimetri vastaa kokonaista sormuskokoa.

OHJEITA SORMUKSEN KOON MITTAAMISEEN

Jos Sinulta löytyy jo sormus, joka on oikean kokoinen niin löydät helposti sormuksen koon hyödyntämällä
ympyrätaulukkoamme:

HYÖDYNNÄ NYKYISTÄ SORMUSTASIVAIHE 3:
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Alta löydät sormuksen kokotaulukon, jota voit hyödyntää sormuskoon selvittämisessä.

Asiakaspalvelumme auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä!
laatukoru.fi | laatukoru.verkkokauppa@laatukoru.fi | 0400 110045

S O R M U K S E N  KO KOTAU LU K KO

3 (3)


