
 

 

Guide til størrelse af ring eller finger 

Når du skal finde din ringstørrelse er det rigtig vigtigt at du tage forbehold for forskellige faktorer; se dem 

herunder: 

1. Er dine fingre hævet? Oftest er det kun ved en graviditet eller skade at fingrene er hævet, men det kan 

også ske på en varm sommerdag. Sørg for at dine fingre har en normal temperatur, eller mål den for 

eksempel over flere dage for at være sikker. 

2. Hvor bred er den ring du ønsker dig. Der er nemlig forskel på størrelse alt afhængig om du ønsker en 

smal eller bred ring. Oftest skal en bred ring være 1 til 2 numre større end en smal.  

3. Er der en tung top på ringen? Hvis for eksempel du falder for en ring med en stor sten eller andet på 

toppen, så skal du sørge for at du vælger en størrelse der er stram nok til at ringen ikke vender, og du ender 

med stenen inde i håndfladen.   

 

Her er et par fif til hvordan du kan måle din ringstørrelse: 

De bedste og mest præcise mål. 

Hvis du ønsker at finde ud af hvilken størrelse du bruger i ringe, så er den mest præcise og sikre måde at 

gøre det på, ved at få din finger målt i en guldsmedeforretning. Her er de kompetente til at guide dig til den 

helt rigtige størrelse, om den er smal, bred eller en helt anden form.  

Nogle steder koster det noget at få målt sin finger. Vi oplever at den vejledning og ekspertise man 

modtager er det hele værd. Derfor anbefaler vi altid at få målt fingre hos en professionel 

guldsmedeforretning.  

 

Hvis du har en ring du kan måle ud fra 

Hvis det skal gå lidt hurtigere eller du ikke har mulighed for at besøge en guldsmed, så er der flere metoder 

hvorpå du kan måle din størrelse hjemmefra. Det eneste krav her, er at du har en ring du kan måle.  

 

1. Print dette skema ud og brug guiden til at måle din rings størrelse på.  Find den prik der passer 

bedst inde i din ring. Hele det grå areal skal være indenfor din ring.  

 

2. Du kan måle diameteren på indersiden af din ring og herefter følge nedstående guide til at finde din 

størrelse. 

 



 

 

 

 

3. Du kan lave dit eget ringmål. Alt du skal bruge her er din ring, et stykke papir, en lineal og en spids 

blyant.  

Når du har papiret foran dig så folder du højre hjørne ned mod venstre side af papiret, indtil der 

dannes en spids i toppen af venstre hjørne. Tryk papiret fladt. Herefter folder du papiret to gange 

mere i samme retning. Til sidst har du et spidst stykke papir.  

Sæt din ring på papiret og sæt en lille streg på begge sider af papiret, der hvor ringen naturligt 

stopper. Du må ikke skubbe eller presse ringen ned. Tag ringen af og mål diameteren af din ring. 

Herefter benytter du dig af overstående guide til at finde din størrelse.  

 

 

 

 

OBS: Alle disse metoder giver dig et ca. mål af din ring eller finger og er blot en guide til at hjælpe dig til 

at finde din størrelse. Vi vil til en hver en tid anbefale at du får målt din ring eller finger hos en guldsmed.  


