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Πίνακας  Μεγεθών  Καπέλων

Οδηγίες Μέτρησης

Για να επιλέξετε  το σωστό νούμερο καπέλου για εσάς, 
χρειάζεται να βρείτε το μέγεθος σας.
 
Για να μετρήσετε σωστά το μέγεθος του κεφαλιού σας,  
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα : 

•    Με μια μεζούρα μετρήστε την περίμετρο του κεφαλιού 
σας πάνω από τα αυτιά και στο ύψος των φρυδιών.
 

•     Τα εκατοστά (cm) της περιμέτρου είναι το μέγεθός σας, 
όπως θα δείτε  και στον παρακάτω πίνακα.
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