
Sut i wneud papur
wedi’i ailgylchu 




Bydd angen y canlynol arnat:
–	 Dwy ffrâm, un ohonynt gyda gorchudd 

rhwyllog. Gelli naill ai brynu pecyn 
gwneud papur o’r siop grefftau leol neu 
gelli wneud un dy hun drwy ddilyn y 
cyfarwyddiadau canlynol. 

–	 Dau dun pobi tua 30cm x 25cm 

–	 Dalenni plastig i ddiogelu byrddau 

–	 Papur wedi’i rwygo neu flychau wyau 
wedi’u rhwygo. Bydd peiriant rhwygo 
papur yn gwneud hyn yn haws ond nid 
yw’n hanfodol. Dylet osgoi papur 
sgleiniog. 

–	 Stwnsiwr tatws neu hylifydd 

–	 Powlen golchi llestri neu hambwrdd 
gwasarn cathod mawr a glân 

–	 Jwg o ddwr 

–	 Dalenni o bapur sugno neu lieiniau 
sychu llestri 

–	 Dau sbwng 

 

Hambwrdd gwasarn 
cathod neu fowlen 
golchi llestri 

Fframiau papur 

Papur sugno neu 
lieiniau sychu llestri 

Bwrdd wedi’i orchuddio â dalen blastig 

FframSbyngau 

Gwneud y fframiau 
Os byddi’n penderfynu gwneud hyn dy hun, 
bydd angen y canlynol arnat: 

–	 dwy ffrâm luniau rad 

–	 llenni net, nylon sydd â gwead tynn, neu 
deits neu rwyll cysgodi ty gwydr (ar gael 
o ganolfannau garddio) maint A4 

1.	 Torra ddarn o lenni neu rwyll net i ffitio 
dros un o’r fframiau lluniau. Styffyla’r net 
i’r ffrâm fel y caiff ei ymestyn yn dynn. 

2.	 Diogela lle mae’r net wedi’i osod drwy 
orchuddio’r ffrâm â thâp cryf. 

Gwneud y mwydion 
1.	 Rhwyga’r papur yn ddarnau a socian y 

rhain mewn dwr cynnes am o leiaf 
ychydig oriau. Po hiraf y gelli wneud hyn y 
gorau y bydd, os yw’n bosibl, dylet adael 
iddo socian dros nos. 

2.	 Naill ai dylet lenwi’r hylifydd â dwr hyd at 
hanner ffordd, ychwanegu un neu ddau 
lond llaw o’r papur sydd wedi’i socian a 
chymysgu am ychydig funudau, neu 
stwnsio’r papur sydd wedi’i socian â 
stwnsiwr tatws nes ei fod yn edrych fel 
cawl tew. 
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Gwneud y papur 
1.	 Gosoda’r offer fel y dangosir yn y diagram 

ar dudalen 1. 

2.	 Arllwysa ddwr i’r bowlen neu’r hambwrdd 
fel ei fod rhwng 1/ a 32 /4 llawn. 
Ychwanega ddau neu dri llond llaw o’r 
mwydion papur. Yna, defnyddia dy 
ddwylo i chwyldroi’r cymysgedd at 
ei gilydd. 

– Os wyt am ychwanegu hadau at y papur, 
ychwanega nhw ar y cam hwn a 
chwyldroi’r cymysgedd yn drylwyr. 

3.	 Gosoda haen o bapur sugno neu liain 
sychu llestri ar un o’r tuniau pobi. 

4.	 Gosoda’r ffrâm â rhwyll ar y bwrdd gyda’r 
rhwyll yn wynebu i fyny. Rho’r ffrâm 
agored ar ben y rhwyll a dal ochrau’r ffrâm 
at ei gilydd. 

5.	 Casgla’r mwydion papur i mewn i’r ffrâm 
drwy ddal y ffrâm dros y tun gyda’r tu 
blaen yn gwyro i lawr a’i symud i lawr ac 
ymlaen i mewn i’r dwr. Yna dylet ddal y 
ffrâm o dan y dwr a’i symud yn ôl ac 
ymlaen yn ofalus. 

– Os wyt am ychwanegu deilen at ddalen 
o bapur, gosoda hi yn y mwydion lle 
mae’r ffrâm. 

6.	 Coda’r ffrâm yn syth i fyny ac allan o’r dwr. 
Cyfra i ddeg wrth i ti adael i’r dwr 
ddraenio i mewn i’r tun. Os wyt ti wedi 
ychwanegu deilen, paid â cheisio ei 
symud gan y bydd hyn yn creu smotiau 
tenau a thew yn y papur. 

7.	 Tynna’r ffrâm agored a throi’r ffrâm â 
rhwyll wyneb i waered ar y papur sugno 
neu’r lliain sychu llestri. Paid â rhoi dy 
fysedd ar y rhwyll neu byddi’n gwneud 
twll yn y ddalen newydd o bapur. Gwasga 
i lawr ar y rhwyll gyda sbwng i amsugno’r 
dwr sy’n weddill. Dylet ddraenio’r 
gweddill drwy wasgu’r sbwng yn ôl yn y 
fowlen o fwydion. 

8.	 Coda a thynna’r ffrâm. 

9.	 Gosoda ddarn o bapur sugno neu liain 
sychu llestri ar ben y papur wedi’i 
ailgylchu yn barod am y ddalen nesaf. 

10. Ailadrodda gamau pedwar i naw nes bod 
gennyt bentwr o bapur wedi’i ailgylchu 
rhwng papurau sugno neu lieiniau sychu 
llestri. 

11. Gosoda’r tun pobi arall ar y pentwr ac 
ychwanega bwysau trwm, fel llyfrau mawr, 
ar eu pen er mwyn gwasgu mwy o’r dwr 
allan. Mopia’r dwr â’r sbyngau a gwasgu 
dwr yn ôl i’r bowlen o fwydion. 

12. Dylet wahanu’r dalenni o bapur yn ofalus, 
gyda phob un yn dal i fod ar haen o bapur 
sugno neu liain sychu llestri a’u hongian 
i sychu. 

13. Pan fyddant yn sych, tynna’r papur sydd 
wedi’i ailgylchu oddi ar y papur sugno 
neu liain sychu llestri. 
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