
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ 

Βρείτε το μέγεθος του δαχτυλιδιού που επιθυμείτε 

Θέλετε να αγοράσετε δαχτυλίδι και δε γνωρίζετε το νούμερο σας; Υπάρχει 
λύση! 
Επιλέξτε έναν από τους 2 τρόπους μέτρησης και βρείτε το νούμερο που σας 
ταιριάζει. 

1ος ΤΡΟΠΟΣ 

Χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας δαχτυλίδι 

Βρείτε ένα δικό σας δαχτυλίδι που σας βολεύει, έχει την καλύτερη εφαρμογή 
στο δάχτυλο που θέλετε να φοράτε το νέο σας δαχτυλίδι και μοιάζει με το 
δαχτυλίδι που θέλετε να αγοράσετε. 

Μετρήστε με ένα χάρακα την εσωτερική απόσταση του δαχτυλιδιού (εσωτερική 
διάμετρος) 

Στον Πίνακα Μεγεθών που ακολουθεί, βρείτε τη στήλη “Διάμετρος” και 
αναζητήστε την εσωτερική διάμετρο που αντιστοιχεί στη μέτρησή σας. Από εκεί 
θα βρείτε το μέγεθος του δαχτυλιδιού που ταιριάζει στη δική σας διάμετρο. Εάν 
δεν μπορείτε να βρείτε την ακριβή διάμετρο, επιλέξτε την αμέσως μεγαλύτερη. 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(mm) 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
(mm) 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

41 13 1 

Παιδικό & 
Μικρό 

δάχτυλο 

42 13,3 2 

43 13,6 3 

44 14 4 

45 14,3 5 

46 14,6 6 

47 14,9 7 

48 15,3 8 

49 15,6 9 

50 16 10 

51 16,2 11 

52 16,5 12 

53 16,8 13 

54 17,2 14 

https://jewel.georgatos.gr/proionta/daxtilidia
https://www.skarasjewels.com/kosmimata/gynaikeia/dachtylidia


55 17,4 15 

Μέσο 
γυναικείο 

56 17,8 16 

57 18,1 17 

Μεγάλο 

γυναικείο & 
μέσο ανδρικό 

58 18,5 18 

59 18,8 19 

60 19,2 20 

61 19,5 21 

62 19,8 22 

63 20 23 

64 20,4 24 

Μεγάλο 

ανδρικό & 
αντίχειρες  

65 20,6 25 

66 21 26 

67 21,2 27 

68 21,5 28 

69 21,9 29 

70 22,2 30 

71 22,5 31 

72 22,9 32 

73 23,3 33 
 

Μπορούμε να σας στείλουμε ένα μετρητή δαχτυλιδιού και ένα μετρητή καρπού 
με χρέωση 5€. Για την αποστολή καλέστε µας στο 215-215-7920 ή στείλτε µας τα 
στοιχεία σας (ονοµ/νυµο, e-mail, διεύθυνση & τηλέφωνο) στο 
order@georgatos.gr . 

 

Μπορείτε να δείτε δαχτυλίδια  κάνοντας κλικ στον παρακάνω σύνδεσμο: 

https://jewel.georgatos.gr/proionta/daxtilidia 

 

2ος ΤΡΟΠΟΣ 

Χρησιμοποιήστε ένα δαχτυλίδι από την ατομίκη συλλογή του προσώπου για το 
οποίο θέλετε να αγοράσετε το δαχτυλίδι πάνω σε ένα κύκλο από αυτόυς που 
βλέπετε στο πιο κάτω διάγραμμα. Το σωστό μέγεθος του κύκλου είναι αυτό που 
ταιριάζει ακριβώς στο εσωτερικό χείλος του δαχτυλιδιού. 

mailto:order@georgatos.gr
https://jewel.georgatos.gr/proionta/daxtilidia


 

 

 

 

Σημείωση  

• Ένα εκατοστό αντιστοιχεί σε 10 χιλιοστά. ‘Άρα αν μια μέτρηση είναι 1,82 
εκατοστά αυτή αντιστοιχεί σε 18,2 χιλιοστά 



• Τα δάχτυλά μας διαφέρουν από χέρι σε χέρι οπότε έχετε υπόψιν ότι στο 
κάθε δάχτυλο αντιστοιχεί διαφορετικό νούμερο 

• Τα δαχτυλίδια καλό είναι να  εφαρμόζουν άνετα στο δάχτυλό μας, οπότε 
αν είσαστε ανάμεσα σε δύο νούμερα επιλέξτε το μεγαλύτερο. Για 
παράδειγμα αν έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στο νούμερο 9.5 και 10 
επιλέξτε το 10. 

• Υπολογίστε το μέγεθος των αρθρώσεων σας από τις οποίες θα πρέπει να 
περάσει ένα δαχτυλίδι 

• Μην ξεχνάτε ότι τα δάχτυλά μας πρήζονται λίγο περισσότερο κατά την 
διάρκεια της ημέρας και το καλοκαίρι, οπότε το μέγεθος μπορεί να 
διαφέρει κατά μισή μονάδα. 


