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Mae gwneud eich mosaig eich hun yn weithgaredd gwych i'r teulu ac mae'n
cynnwys llawer o dasgau gwahanol. Rhannwch y gwaith paratoi i wneud yn
siŵr nad un aelod o'r teulu sy'n gorfod torri pob un o'r darnau bach o gerdyn!
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Fila Rufeinig Bignor, Suss
ex

Dyma luniau o fosaig Rhufeinig: un wedi'i dynnu o bell ac un yn agos.

Bydd angen y canlynol arnoch:

• Darn o bapur caled neu gerdyn

• Pren mesur

• Siswrn

• Pensil

• Glud

• ‘Teils’ lliw (wedi'u gwneud o gerdyn neu bapur)

• Cwpanau i ddal eich teils

• Ychydig o amynedd!
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1. Gwneud y ddalen waelod
Dechreuwch drwy benderfynu beth fydd maint eich mosaig gorffenedig. Mae maint
A4 yn gweithio'n dda i gychwyn ond gallwch wneud un mwy os dymunwch.

Defnyddiwch ddarn o gerdyn neu bapur trwchus - defnyddiwch y mwyaf trwchus 
y gallwch ddod o hyd iddo gan fod y glud yn gallu gwlychu eich dalen waelod.

Defnyddiwch bren mesur a phensil i rannu'r dudalen yn grid o sgwariau 1cm.
Fyddai'r Rhufeiniaid ddim wedi gwneud grid, ond mae hwn yn ddefnyddiol iawn 
i bobl sy'n gwneud mosaig am y tro cyntaf. Ar daflen A4 bydd gennych 21 
o sgwariau ar hyd yr ochr fer a 30 ar hyd yr ochr hir yn creu grid o 630 o sgwariau.
Felly bydd angen 630 o deils ar eich mosaig gorffenedig - ac ychydig o deils sbâr.

Efallai bod 630 o sgwariau'n ymddangos yn llawer, ond ar fosaig Rhufeinig
cyffredin (tua 6m x 8m) byddai cyfanswm o hanner miliwn o deils, a byddai
gan gynlluniau mosaig mwy o faint nifer fwy fyth ohonynt.

2. Ewch ati i greu eich cynllun
Cynllun syml, clir sy'n gweithio orau i fosaig. Gallwch ddewis thema
Rufeinig - mae rhai syniadau i'ch rhoi ar ben ffordd isod. Fel arall, gall
patrwm geometrig yn defnyddio siapiau a llinellau fod yn effeithiol
iawn. Gallech hyd yn oed ddefnyddio'ch enw i greu mosaig. 
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Ewch ati i greu eich cynllun

Defnyddiwch ychydig o bapur plaen i lunio braslun o rai cynlluniau yn 
gyntaf. Unwaith y byddwch yn fodlon ar eich cynllun, tynnwch ei lun 
ar y ddalen waelod lle rydych wedi tynnu llun y grid. Defnyddiwch 
y grid fel canllaw ar gyfer hyd a lled rhannau gwahanol eich 
cynllun pan fo hyn yn bosibl, oherwydd bydd yn gwneud 
pethau'n haws yn hwyrach pan ddaw'n amser i ychwanegu eich teils.

Pa liwiau?

Nawr penderfynwch pa liwiau rydych yn mynd i'w defnyddio. Byddai'n well 
dewis tua phedwar i chwe lliw, gan y gall fod yn dipyn o gamp defnyddio mwy.

Câi teils lloriau Rhufeinig eu gwneud o gerrig wedi'u torri, nid eu paentio, 
oherwydd byddai paent wedi treulio i ffwrdd. Felly byddai'r teils wedi bod 
yn lliwiau naturiol sydd i'w cael mewn creigiau. 

Nodwch y sgwariau lliw gwahanol ar eich grid yn barod ar gyfer ychwanegu'r 
teils yn nes ymlaen, gan ddefnyddio'r llythrennau canlynol i gynrychioli pob lliw:

Gl - glas Gw  - gwyrdd C - coch

M - melyn B - brown D - du
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Ffaith RufeinigYr enw Rhufeinig am deils mosaig ywtesserae. 

Awgrymiadau defnyddio
l

Os oes gennych gyfrifiadu
r, gallwch argraffu grid 

1cm x 1cm ar eich papur d
rwy lunio grid yn Word

neu feddalwedd cyfrifiadu
rol tebyg. Gallwch brynu

sgwariau papur sy'n barod
 i'w defnyddio o siopau

crefftau ar gyfer plant iau.

Os nad yw gwneud y teils
 yn apelio atoch o gwbl,

gallwch greu golwg mosa
ig drwy gyflawni adran 

un a dau o'r gweithgaredd
 hwn ac yna ddefnyddio

paent, pennau ffelt neu be
nsiliau lliw i liwio 'teils' 

yn syth ar y grid!
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3. Gwneud y teils mosaig 
Gallwch wneud eich teils mewn sawl ffordd wahanol:

• Defnyddio paent, pennau ffelt neu bensiliau lliw i liwio cerdyn plaen cyn i chi 
ei dorri'n deils.

• Defnyddio cerdyn lliw o siopau crefftau, neu o hen ffeiliau neu ddeunydd
ysgrifennu arall.

• Casglu deunydd pecynnu a thorri'r lliwiau sydd eu hangen arnoch o'r cerdyn.

Beth bynnag y dewiswch ei ddefnyddio, gwnewch yn siŵr ei fod yn ddigon trwchus
i beidio ag amsugno'r glud i gyd.

Unwaith y bydd eich cerdyn lliw gennych, defnyddiwch eich pren mesur i dynnu
llun grid 1cm x 1cm arall er mwyn creu teils i gyd-fynd â maint y sgwariau ar y grid
ar eich dalen waelod. Defnyddiwch eich siswrn i dorri'r teils allan yn ofalus. Does
dim rhaid i'r ochrau fod yn rhy gywir - mae wyneb bras yn edrych yn fwy dilys.

Casglwch bob set o deils lliw mewn potiau gwahanol yn 
barod i wneud eich mosaig.
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4. Creu eich mosaig gwych
Defnyddiwch ffon lud i lunio eich mosaig. Rhowch y glud ar ardal fach o'r ddalen waelod
ac yna gwasgwch ychydig o deils ar y tro arno cyn symud ymlaen i'r adran nesaf.
Gwnewch yn siŵr bod eich teils yn gorchuddio unrhyw linellau pensil sydd i'w gweld. 

Torrwch eich teils i gyd-fynd â llinellau crom ac unrhyw ofod lletchwith - yn union fel 
y gwnaeth y Rhufeiniaid!

Os oes llawer o ofod gwyn o amgylch eich prif gynllun, gallwch naill ai ei adael yn 
wyn (efallai y byddwch am ddefnyddio rwber i ddileu'r llinellau pensil sydd ar ôl) neu
gallwch ddewis lliw arall a gosod teils i lenwi'r holl fylchau.

A dyna ni. Gadewch i'ch campwaith o gynllun Rhufeinig sychu cyn ei roi ar eich 
wal - neu gallwch ei ddefnyddio yn eich model o Fila Rufeinig. Mae cyfarwyddiadau 
ar gyfer adeiladu'r Fila Rufeinig ar wefan Dod i'r Afael â Hanes.

bbc.co.uk/history

Grwpiau ac ysgolion:
Mae cynlluniau mosaig yn weithga

redd grŵp gwych. Gall timau neu 
unigolion wneud

teils o liwiau gwahanol gyda phob
 tîm yn gyfrifol am ran o fosaig mw

y wedi'i adeiladu

mewn rhannau ar ddalenni o gerd
yn. Fel arall gallwch rannu'r grŵp 

yn dimau

gwahanol, un i greu'r ddalen wael
od a'r grid, un i dorri'r teils i gyd ac

 un arall i dynnu

llun y cynllun. Yna gallant weithio
 gyda'i gilydd i ludo'r teils ar y dda

len waelod.

Os ydych yn gwneud llawer o deil
s gallwch ddefnyddio hwn fel gwe

ithgaredd 'amser

rhydd' pan fydd aelodau'r grwpiau
 wedi gorffen tasgau eraill yn gynn

ar neu pan fydd

ganddynt amser sbâr. Ar gyfer digw
yddiad â thema Rufeinig, ewch ati

 i greu golygfa

drawiadol â gladiatoriaid neu olyg
fa o fywyd Rhufeinig, neu gallwch

 greu mosaig 

sy'n berthnasol i'ch ardal leol drwy
 ddewis stori, enw lle neu gymeria

d lleol pwysig 

i'w ddarlunio.

Mae llawer o safleoedd hanesyddo
l yn cynnig teithiau wedi'u trefnu y

mlaen llaw i

ysgolion neu grwpiau am ddim ne
u am bris rhatach. Gallwch gael rh

agor o wybodaeth

ar wefannau ein partneriaid:

www.english-heritage.org.uk/educ
ation www.historic-scotland.gov.uk

www.cadw.cymru.gov.uk
www.doeni.gov.uk/niea
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