
 

 

Tabela de tamanhos de anel 
 

Escala Portuguesa 
(usada nesta loja) 

Circunferência do dedo (mm) Diâmetro do anel (mm) 

8 48 15,28 
9 49 15,60 

10 50 15,92 
11 51 16,23 
12 52 16,55 
13 53 16,87 
14 54 17,19 
15 55 17,51 
16 56 17,83 
17 57 18,14 
18 58 18,46 
19 59 18,78 
20 60 19,10 
21 61 19,42 
22 62 19,74 
23 63 20,05 

 

Se não sabes o tamanho ideal para ti, não te preocupes! A seguir, mostro-te duas formas de o 

encontrares: através da circunferência do teu dedo ou através de um anel que já tenhas! 

Nota importante: Não te preocupes demasiado! Caso compres o tamanho errado, são aceites 

trocas ou devoluções. 

 

1 - Como saber o meu tamanho de anel medindo a circunferência 
do meu dedo? 

Opção 1 / Material necessário: Fita de costureira 

Para medires a circunferência do teu dedo, podes utilizar uma fita de costureira, enrolá-la em 

volta do teu dedo e anotares o número, em milímetros, no qual a fita dá uma volta completa. 

 

 



 
Opção 2 / Material necessário: Pedaço de papel, lápis/caneta 

Como alternativa, caso não tenhas uma fita de costureira, podes utilizar um pedaço de papel, 

enrolá-lo no dedo, marcar com um lápis o ponto em que o papel dá uma volta completa e 

depois, com uma régua normal, medir a distância entre a primeira extremidade e o ponto 

assinalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando uma destas opções chegarás ao tamanho ideal para o teu novo anel. Por exemplo, se 

a medida da circunferência do teu dedo for de 54mm, então deves comprar o tamanho 14. 

Se a medida que obtiveste ficar entre dois tamanhos, deves optar pelo tamanho maior. 

 

2 - Como saber o meu tamanho de anel utilizando uma peça que já 
tenha em casa? 

Material necessário: Anel, régua 

Uma outra alternativa muito prática, é usares um anel que já tenhas e medires o seu diâmetro 

interior. Atenção, deves medir o diâmetro interior e não o exterior. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mas não te preocupes demasiado! Caso compres o tamanho errado, são aceites trocas ou 

devoluções. 

 


