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     Tabel cu circumferinta si diametru corespunzatoare marimilor de pe site: 

 

 

Circumferinta inel (mm) Diametru inel (mm) 
Marime inel – Argintarie.ro 

(standard SUA) 

39.1 12.5 1 

40.2 12.8 1.5 

41.5 13.2 2 

42.7 13.6 2.5 

44 14 3 

45.2 14.4 3.5 

46.5 14.8 4 

47.6 15.2 4.5 

49.3 15.7 5 

50.6 16.1 5.5 

51.9 16.5 6 

53.1 16.9 6.5 

54.4 17.3 7 

55.7 17.7 7.5 

57 18.1 8 

58.3 18.5 8.5 

59.5 18.9 9 

60.8 19.1 9.5 

62.1 19.3 10 

63.4 20.2 10.5 

64.6 20.6 11 

65.9 21 11.5 

67.2 21.4 12 

68.3 22 12.5 

69.6 22.3 13 

71 22.7 13.5 

72.3 23.1 14 

74 23.5 14.5 

75 24 15 
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Cum pot afla marimea pe care o port la inel?  

1. Gaseste un snur subtire sau decupeaza o fasie de hartie lata de cel mult 0.5cm. 

2. Infasoara  snurul (sau fasia de hartie) o singura data in jurul degetului, chiar la baza, unde vei 

purta inelul.  

3. Acolo unde snurul (hartia) incheie bucla fa un semn cu un pix/marker. 

4. Masoara cu o rigla lungimea snurului pana la marcaj. Aceasta lungime reprezinta circumferinta  

inelului care ti se potriveste.  

5. Foloseste tabelul de mai sus pentru a afla marimea de pe site corespunzatoare circumferintei 

degetului tau! 

O alta solutie:  Poti  afla direct marimea inelului (de pe www.Argintarie.ro) tiparind la imprimanta rigla 

de mai  jos:   

 

Atentie! Inainte de a tipari pagina (pentru folosirea riglei de marimi), din meniul Print, in sectiunea Page 

Scalling alege optiunea None! 

 

Cum pot afla marimea unui inel pe care urmeaza sa il fac cadou? 

1. Imprumuta de la cineva cunoscut (mama, sora, un prieten apropiat) destinatarului cadoului un 

alt inel pe care acesta il poarta frecvent pe degetul pe care doresti sa poarte si inelul oferit in dar 

de tine. 

2. Masoara cu o rigla diametrul acelui inel. (Pozitionezi rigla astfel incat sa “taie” inelul in jumatate 

si citesti pe rigla diametrul.) 

3. Foloseste tabelul de mai sus pentru a afla marimea de pe site corespunzatoare diametrului 

aflat!  

4. O alta varianta ar fi sa pui inelul imprumutat pe o lumanare conica, pana cand el lasa o mica 

urma pe lumanare.  

Infasoara rigla ca un inel pe 

deget pana trece cu varful peste 

linia verticala (de langa litera A)! 

Citeste numarul de deasupra! 
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5. Masori cu un snur circumferinta cercului lasat ca urma pe lumanarea conica, afland in acest fel 

circumferinta inelului. Folosesti apoi tabelul pentru a afla marimea corespunzatoare 

circumferintei!  

O alta solutie:  Poti  afla direct marimea inelului (de pe www.Argintarie.ro) tiparind la imprimanta 

diagrama cu cercuri de mai  jos: 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentie! Inainte de a tipari pagina , din meniul Print, in sectiunea Page Scalling alege optiunea None! 

 

Cum pot afla marimea pe care o port la o bratara? 

1. Daca bratara este rigida (tip “catusa”, cu o deschidere de 2-3cm pentru a putea fi fixata pe 

antebrat) pe site sunt trecute dimensiunile de care trebuie sa tii cont (circumferinta, diametru, 

etc.) La aceste lungimi nu este luata in considerare deschiderea de 2-3cm! 

2. Daca bratara este flexibila (tip “lantisor”, care se inchide prin conectarea celor doua capete) pe 

site este specificata lungimea bratarii si poti masura cu un snur in jurul mainii (sau gleznei, in 

cazul bratarilor de glezna) daca lungimea este cea mai potrivita pentru tine. 

Cateva sfaturi utile: 

16.5mm 15.7mm 

Marime 

5 

Marime 

6 

Pozitioneaza inelul pe cercul potrivit astfel incat sa vezi in interior 

conturul negru al cercului! Citeste marimea din interior! 

Marime 

11 
Marime 

10 

Marime 

9 

Marime 

8 

Marime 

7 

Marime 

12 

Marime 

13 

19.8mm 20.6mm 21.3mm 22.2mm 

18.9mm 18.2mm 17.3mm 
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1. Masoara-ti degetul cand mana ta are o temperatura normala (degetele nu sunt foarte reci sau 

foarte incalzite).  

2. Cel mai indicat moment al zilei pentru a afla ce marime de inel ti se potriveste este seara, cand 

degetele sunt ceva mai groase decat la inceputul zilei. 

3. Daca intre falangele degetului pe care vei purta inelul articulatiile sunt proeminente, snurul 

trebuie infasurat  in jurul acelei articulatii, pentru a te asigura ca vei putea introduce inelul pe 

deget. 

4. Daca ai aflat marimea unui inel ce urmeaza sa il faci cadou, nu uita sa inapoiezi inelul 

imprumutat ☺ 

 

 

 


