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Beth fydd ei angen arnoch:
Y cyfan sydd ei angen arnoch yw’r eitemau 
canlynol sydd ar gael yn hawdd: 

– Dau gambren weiar (wire coat hangers)

–  Darn o bren (byddai handlen ysgub neu 
ffon gerdded gryf yn gwneud y tro)

–  Hen gas gobennydd lliw golau – gwyn yn 
ddelfrydol 

– Nodwydd ac edafedd (neu beiriant gwnïo)

–  Dau glip jubilee (Gallwch brynu’r rhain o’ch 
siop offer leol)

– Tâp gludiog cryf 

Yn ogystal bydd angen yr offer hyn arnoch: 

– Siswrn 

– Sgriwdreifer 

– Pleiars 

Cyfarwyddiadau:
1. Sythwch y ddau gambren weiar ac yna’u 
plethu gyda’i gilydd. Gellir defnyddio’r 
pleiars i ddal pennau’r gwifrau wrth iddynt 
gael eu plethu. 

2. Gwnewch gylch o’r gwifrau sydd wedi’u 
plethu gan adael pen byr, tua 7cm o hyd, 
dros ben er mwyn ffurfio ffrâm i’r rhwyd.



5. Rhowch y wifren sydd wedi’i phlethu drwy 
ddolen y defnydd a grëwyd gan yr hem nes 
bod pennau byr y wifren sy’n sticio allan yn 
dod allan o’r rhan sydd heb ei gwnïo. 

6. Defnyddiwch y clipiau jubilee i osod y wifren 
sy’n sticio allan yn sownd wrth ben y darn o bren.

7. Ar ôl i chi roi tâp gludiog cryf dros y wifren 
a’r clipiau jubilee er mwyn gorchuddio’r 
pennau siarp, byddwch wedi gorffen gwneud 
eich rhwyd sgubo.

2. Tymor 7 Beth am wneud rhwyd sgubo BBC Llefydd i Natur Ysgolion

3. Torrwch eich cas gobennydd fel bod yr 
ochr o’r pen caeedig ychydig yn hirach na’i 
led. Os yw eich cas gobennydd yn ddigon 
hir, gallwch ddefnyddio’r ochr agored i 
wneud rhwyd sgubo arall drwy wnïo’r ochr 
agored ynghau’n gyfan gwbl. 

4. Plygwch ochr y cas gobennydd sydd 
wedi’i thorri drosodd er mwyn creu hem,  
gan adael darn agored i alluogi’r wifren  
sydd wedi’i phlethu i gael ei gwthio trwyddo. 
Gadewch ddarn 5–7cm heb ei wnïo. 
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Awgrymiadau ar gyfer defnyddio 
eich rhwyd sgubo 
Ble i ddefnyddio’r rhwyd sgubo 
Defnyddiwch y rhwyd sgubo i gasglu 
bwystfilod bychan sydd mewn glaswellt hir 
neu lystyfiant isel lle gallwch sgubo’r rhwyd 
heb iddi ddal yn y planhigion.  

Casglu bwystfilod bychan 
Cerddwch ymlaen gan sgubo’r rhwyd yn 
gyflym o’r naill ochr i’r llall fel y dangosir  
yn y llun. 

Gwnewch hyn nifer o weithiau yn ôl yr angen 
hyd nes y byddwch wedi mynd dros yr ardal 
sy’n rhan o’r arolwg.

Ar ddiwedd yr ysgubiad, trowch y rhwyd 
gyda’r ochr agored yn wynebu i lawr ac 
yn llorweddol. Bydd gwaelod y rhwyd yn 
gorchuddio ymyl y ffrâm ac yn rhwystro’r 
bwystfilod bychan rhag dianc. Gweler isod. 

Ewch â’r rhwyd a’r cynnwys gwerthfawr a 
gwagiwch y bwystfilod bychan ar ddarn 
mawr o bapur gwyn. 

Nawr gall eich disgyblion edrych  
ar y cynnwys a chofnodi’r canlyniad. 

Cerdded ymlaen 

Trywydd y rhwyd 


