ΟδηγΟς με γεθΩ ν
Πριν εκτυπώσεις τον οδηγό, σιγουρέψου για τα εξής:
α) Μέγεθος χαρτιού Α4 (210 x 297 mm).
β) Στις ρυθμίσεις μεγέθους σελίδας να έχεις επιλεγμένο το κουμπί πραγματικό μέγεθος (ή actual
size στα αγγλικά).
Για να σιγουρευτείς ότι ο οδηγός έχει εκτυπωθεί σωστά, χρησιμοποίησε ένα χάρακα για να μετρήσεις την παρακάτω κλίμακα. Πρέπει να είναι 5cm:

5cm
για κλειστά δαχτυλίδια

1ος τρόπος: Με μία μεζούρα
Πάρε μια μεζούρα και μέτρησε την περίμετρο του δαχτύλου στο οποίο θέλεις να φοράς το δαχτυλίδι.
Πρόσεξε να μην είναι ούτε πολύ χαλαρή ούτε πολύ σφιχτή (δηλαδή να σε πιέζει) ενώ τυλίγει το δάχτυλό σου.
Σημείωσε το αποτέλεσμα της μέτρησης (περίμετρος) και κοίτα τον παρακάτω πίνακα. Στην αριστερή
στήλη αναγράφονται περίμετροι και στη δεξιά τα νούμερα των δαχτυλιδιών.
Για παράδειγμα, εάν το νούμερο που έδειξε η μεζούρα είναι 62.2 mm, τότε το σωστό νούμερο είναι
το 62. Εάν η μέτρησή σου δεν ταιριάζει με καμία περίμετρο από τον πίνακα, διάλεξε την πιο κοντινή.
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Tip: Εάν δεν έχεις μεζούρα, χρησιμοποίησε ένα κορδόνι για να μετρήσεις την περίμετρο.΄Επειτα τοποθέτησέ το δίπλα σε ένα χάρακα για να βρεις το μήκος του. Συμβουλέψου τον παραπάνω πίνακα όπως στο παράδειγμα.

2ος τρόπος: Με ένα δαχτυλίδι που ήδη έχεις
Εάν έχεις ήδη ένα δαχτυλίδι το οποίο είναι στρογγυλό εσωτερικά & δεν έχει κανένα άνοιγμα, τοποθέτησέ το σε έναν από τους παρακάτω κύκλους, μέχρι να βρείς εκείνον ο οποίος ταιριάζει ακριβώς
στην εσωτερική περίμετρο του δαχτυλιδιού.
Το νούμερο το οποίο αναγράφεται μέσα στον κύκλο είναι το νούμερό σου. Εάν κανένας κύκλος δεν
ταιριάζει ακριβώς στο δαχτυλίδι σου, διάλεξε εκείνον που έχει την πιο σωστή εφαρμογή.
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Τα νούμερα 44 έως και 49 αφορούν και στην κατηγορία δαχτυλιδιών mid rings.
Παρατηρήσεις:
1) Έχε υπόψιν σου πως τα δάχτυλά σου ενδέχεται να πρηστούν λίγο κατά τη διάρκεια της ημέρας,
ή όταν ο καιρός είναι ζεστός.
2) Αν το δαχτυλίδι έχει μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χρειαστεί ένα νούμερο μεγαλύτερο από ένα
δαχτυλίδι με μικρότερη επιφάνεια (πχ βεράκι).
3) Είναι καλό το δαχτυλίδι να «δυσκολεύεται» λίγο να περνάει από την κλείδωση του δαχτύλου και
να είναι έπειτα άνετο στη βάση του δαχτύλου. Έτσι, δε θα υπάρχει κίνδυνος να το χάσεις.
4) Καθώς αυτοί οι τρόποι μέτρησης είναι εμπειρικοί, υπάρχει η πιθανότητα απόκλισης για την οποία
τα Gea Creations δε φέρουν καμία ευθύνη.
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για βραχιόλια:

Με μία μεζούρα
Για τα κλειστά βραχιόλια, αρκεί να μετρήσεις τον καρπό σου με μια μεζούρα. Σημείωσε το αποτέλεσμα της μέτρησης (πχ 15 cm) και συμβουλέψου τον παρακάτω πίνακα. Επέλεξε το μέγεθος το
οποίο είναι πιο κοντά στη μέτρησή σου. Αν η μέτρηση δεν ταιριάζει με κάποιο από τα μεγέθη, επέλεξε το αμέσως μεγαλύτερο. ςτο παράδειγμά μας, το σωστό νούμερο είναι το SMALL.

Tip: Εάν δεν έχεις μεζούρα, χρησιμοποίησε ένα κορδόνι και τοποθέτησέ το δίπλα σε ένα χάρακα
για να βρεις το μήκος του, δηλαδή την περίμετρο. Έπειτα συμβουλέψου τον παραπάνω πίνακα
όπως στο παράδειγμα.
για κολιέ:
Τα κολιέ μας πωλούνται σε σετ αλλά και μεμονωμένα. Ανάλογα με το κάθε σχέδιο συμβουλέψου
την παρακάτω φωτογραφία για να επιλέξεις το μέγεθος που προτιμάς.
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www.geacreations.com

