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Cum puteti afla marimea inelului?

Metoda 1:

Pasi de urmat:

1. Alegeti un inel care va vine cel mai bine pe deget;
2. Asezati inelul pe forma cea mai potrivita acestuia alegand din cercurile de mai jos.
3. Daca masura este intre 2 marimi standard, alege marimea mai mare.

            Cel mai simplu este să consulți un bijutier – sigur ai un magazin de bijuterie în preajmă, 
iar bijutierul nu va avea nevoie de prea mult timp pentru a-ți stabili măsura corectă.
            Ține cont de faptul că grosimea degetelor poate varia chiar în timpul aceleiași zile, 
în funcție de momentul zilei sau de temperatură. De exemplu, atucni cand mainile sunt reci, 
degetul este mai subtire decat de obicei. De asemenea, sfatul nostru este să îți iei măsura în cursul serii, 
pentru a te asigura că ai măsurat dimensiunea maximă posibilă.
           Inelul de logodnă pune multe probleme domnilor în ceea ce privește măsura potrivită, de aceea ne-am gândit
 la o metoda la îndemână pentru a afla măsura inelului iubitei/sotiei, fără ca aceasta să realizeze surpriza care i se pregateste.
           Va rugam sa urmati pasii urmatori cu atentie, in caz contrat masuratorile ar putea  fieronate. Urmatorul document trebuie 
listat în prealabil pe o foaie A4, asigurându-va dinainte că în fereastra de listare parametrul “Page Scaling” este setat pe “None” 
(pentru a deschide fereastra de listare, apasa CTRL+P).
1. Inainte de a imprima pagina, selectati scalarea pagin la 100% -in caz contrar (alta dimensiune a paginii),
masuratoarea va  fieronata.
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