
Tjek din printers nøjagtighed  
ved at sikre dig, at skalaen  
måler præcis 50 mm.

48 50 52 54

56 58 60

PANDORA-størrelse

Diameter Ø 15,3 mm 15,9 mm 16,6 mm 17,2 mm

17,8 mm 18,5 mm 19.1 mm

FIND DIN PERFEKTE

RINGSTØRRELSE

RINGE, DER KAN KOMBINERES

Vælg din første RING. Sæt den sammen med en eller 
flere matchende styles...

...for at skabe din egen 
kombination af RINGE

RINGSTØRRELSERNE

PANDORA UK US TOMMER MM

48 H½-I½ 4½-5 0,59-0,60 15,01-15,28

50 J-K 5½ 0,61-0,63 15,61-15,92

52 L-L½ 6-6½ 0,65-0,65 16,40-16,55

54 M½-N½ 7 0,67-0,68 16,99-17,19

56 O-P 7½-8 0,69-0,70 17,58-17,83

58 P½-Q½ 8½-9 0,72-0,73 18,17-18,46

60 R½-S 9-9½ 0,74-0,75 18,87-19,10

DIAMETER
SAMMENLIGNINGSTABEL FOR RINGSTØRRELSE



Som udgangspunkt kan 
der på et fyldt armbånd, 
mellemled og 
sikkerhedskæder være ca. 
15-20 charms afhængigt af 
armbåndets størrelse og 
størrelsen på de valgte 
charms

MOMENTS CHARM-ARMBÅND I SØLV
 · Den mest populære armbåndsstørrelse er 19 cm.

 · Et armbånd har den perfekte størrelse, når du måler dit håndled stramt og tilføjer 2 cm.

 · Hvis du ligger mellem to størrelser, skal du tænke på, hvad du bedst selv kan lide. Hvis du kan lide, at det sidder stramt,  
skal du vælge den mindre størrelse, og hvis du kan lide, at det sidder mere løst, skal du være den større størrelse.

 · Vær venligst opmærksom på, at når du modtager armbåndet, vil det føles stift, og det kan få det til at føles ubehageligt stramt. 
Armbåndet vil hurtigt blive blødere og mere fleksibelt, når du har det på.

 · Hvis du ofte har dit armbånd på, vil det blive ca. 1 cm større i løbet af det første år. Tidsrummet afhænger af, hvor ofte du  
har det på, og hvor mange charms du har på dit armbånd.

 · Efter et år vil armbåndet måske blive ved med at udvide sig, men det vil ikke være meget.

 · Vær venligst opmærksom på, at charms ikke fylder lige så meget, som du tror, så for at få det mest perfekte armbånd,  
bør du følge vores vejledning.

 · Hvis du starter med kun nogle få charms, vil dit armbånd måske føles løst i starten. Dette bliver bedre, når du tilføjer  
flere charms.

 · Du kan også måle et armbånd, som du allerede har. Du skal måle det fra start til slut for at få den korrekte størrelse.  
Vær opmærksom på, at hvis du har haft dit armbånd i noget tid (1 år+), har det muligvis udvidet sig med 1 cm.

14 cm   16 cm
15 cm   17 cm
16 cm   18 cm
17 cm   19 cm
18 cm   20 cm
19 cm   21 cm
20 cm   23 cm

STRAMT OMKRING 
HÅNDLEDDET

ANBEFALET
ARMBÅNDSSTØRRELSE

MAKS. ANBEFALET  
ANTAL CHARMS

ARMBÅND
TYPE

Der anbefales maks.  
15-20 charms uanset 
armbåndets længde

MOMENTS ARMRING I SØLV
 · PANDORA-armringen finde i tre størrelser:

 · Størrelse 17 cm: passer til et håndled, der måler mellem 15 cm og 16 cm, men hvis du vil sætte charms på, anbefaler vi, at 
du vælger en større størrelse.

 · Størrelse 19 cm: passer til et håndled, der måler mellem 17 cm og 18 cm, men hvis du tilføjer charms, anbefaler vi, at du 
vælger en større størrelse.

 · Størrelse 21 cm: passer til et håndled, der måler mellem 19 cm og 20 cm, men bemærk, at hvis du tilføjer charms, vil 
armringen føles strammere.

Armring i sølv 15-16 cm   17 cm
16-18 cm   19 cm
19-20 cm   21 cm

Charm-armbånd i sølv

FIND DIN PERFEKTE

ARMBÅNDSSTØRRELSE



Der anbefales maks.  
7-9 charms uanset 
armbåndets længde

Der anbefales maks.  
7-9 charms uanset 
armbåndets længde

Der anbefales maks.  
7-9 charms uanset 
armbåndets længde

MOMENTS LÆDERARMBÅND
 · Vi anbefaler, at læderarmbåndene fyldes med maks. 7-9 charms uanset armbåndets længde

 · Man kan få silikoneindlæg, som man kan anvende sammen med klemmeledene for at sikre, at armbåndets charms sidder, 
hvor de skal. Du kan købe disse i den nærmeste butik.

 · På grund af læderets naturlige egenskaber kan det udvide sig eller trække sig sammen alt efter klimaet, fugtighed, varme 
og/eller, hvordan det opbevares.

 · Du kan også måle et armbånd, som du allerede har. Du skal måle det fra start til slut for at få den korrekte størrelse.  
Vær opmærksom på, at hvis du har haft dit armbånd i noget tid (1 år+), har det muligvis udvidet sig med 1 cm.

ENKELT FLETTET LÆDERARMBÅND

DOBBELT FLETTET LÆDERARMBÅND

TREDOBBELT FLETTET LÆDERARMBÅND

ARMBÅND
TYPE

STRAMT OMKRING 
HÅNDLEDDET MÅL

ANBEFALET
ARMBÅNDSSTØRRELSE

MAKS. ANBEFALET  
ANTAL CHARMS

Op til 16 cm   S1-17,5 cm
17 cm eller 18 cm  S2-19 cm
19 cm   S3-20,5 cm

Op til 16 cm   D1-35 cm
17 cm eller 18 cm  D2-19 cm
19 cm   D3-41 cm

Op til 16 cm   T1-52 cm
17 cm eller 18 cm  T2-57 cm
19 cm   T3-61 cm



Der anbefales maks.  
1 klemmeled uanset 
armbåndets længde

ARMBÅND
TYPE

STRAMT OMKRING 
HÅNDLEDDET MÅL

ANBEFALET
ARMBÅNDSSTØRRELSE

MAKS. ANBEFALET  
ANTAL CHARMS

14 cm     16 cm
15 cm     17 cm
16 cm     18 cm
17 cm     19 cm
18 cm     20 cm
19 cm     21 cm
20 cm     23 cm

Der anbefales maks. 
7-9 charms uanset  
armbåndets længde

FLERTRÅDEDE MOMENTS-ARMBÅND
 · Vi anbefaler, at de flertrådede armbånd fyldes med maks. 7-9 charms.

 · Du kan også måle et armbånd, som du allerede har. Du skal måle det fra start til slut for at få den korrekte størrelse.  
Vær opmærksom på, at hvis du har haft dit armbånd i noget tid (1 år+), har det muligvis udvidet sig med 1 cm.

MOMENTS-KLEMMELEDSARMBÅND I SØLV

Et klemmeledsarmbånd har den perfekte størrelse, når du måler dit håndled stramt og tilføjer 2 cm.

 · 5-klemmeledsarmbåndet kan fås i eSTORE i 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 19 cm, 20 cm, 21 cm og 23 cm

 · MOMENTS-klemmeledsarmbåndene kan kun anvendes med klemmeled og ikke charms.

ARMBÅND
TYPE

FLERTRÅDET ARMBÅND

STRAMT OMKRING 
HÅNDLEDDET MÅL

ANBEFALET
ARMBÅNDSSTØRRELSE

MAKS. ANBEFALET  
ANTAL CHARMS

Op til 16 cm   M1-17 cm
17 cm eller 18 cm  M2-19 cm
19 cm   M3-20 cm

KLEMMELEDSARMBÅND 1 
KLEMMELED



De fås i følgende 
størrelser, og bemærk, at 
disse afhænger af 
tilgængelighed:
·  4cm
·  5cm
·  6cm
·  7cm

SIKKERHEDSKÆDER
 · PANDORA’s sikkerhedskæder kan anvendes på et armbånd for at sikre, at charmsene ikke falder af og bliver væk.

 ·  

MOMENTS-ARMBÅND MED KUGLELÅS
 · Vær forsigtig, når du lukker armbåndene med kuglelåsen.

Sørg for, at enden af armbåndet er placeret i låsen, og at 
låsen er helt lukket. 

 · Brug ikke overdreven kraft til at lukke låsen, hvis den er svær 
at låse. Juster placeringen af armbåndets ende, og prøv igen.

 · Der findes en "armbåndsåbner" (Produkt-id): 890000PCZ),  
der kan købes for 35 £.

ARMBÅNDSKONCEPTET

Sæt dem sammen 
med de CHARMS,  

du holder allermest af

Vælg et  
ARMBÅND

Tilføj et par  
KLEMMELED

Beskyt din samling med 
en SIKKERHEDSKÆDE...

...for at skabe dit eget  
CHARM-ARMBÅND



FIND DIN PERFEKTE

LÆNGDE PÅ HALSKÆDE

Kombiner med et smukt 
VEDHÆNG...

Vælg din 
yndlingskæde

…for at skabe din egen 
HALSKÆDE

PANDORA’s halskæder findes i forskellige størrelser og nuancer af 
sterlingsølv – fra kraftig oxidering til glimtende glam.

For at gøre det nemt for dig at finde den rette størrelse kan du her 
på tegningen se, hvor lange halskæderne er.

LÆNGDE PÅ HALSKÆDE

SKAB DIN EGEN HALSKÆDE




