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Dyma ychydig o gefndir y beirniaid i’r newydd-ddyfodiaid yn eich 
plith. Mae’r tri’n grefftwyr proffesiynol ac ar dân dros waith llaw o 
bob math: maen nhw’n gwybod beth sy’n cyrraedd y safon.

Mae Glenn Adamson yn arbenigwr blaenllaw ar hanes a theori 
crefft, ac mae’n gweithio yn y Victoria and Albert Museum yn 
Llundain ar hyn o bryd. “Mae gen i ddealltwriaeth drylwyr ac eang 
iawn o’r byd crefft, ddoe a heddiw – mae gen i ddigon i’w ddweud 
ar y pwnc!”

Mae’r cynllunydd a’r gwerthwr tecstilau Piyush Suri wrth ei fodd 
gyda gwaith llaw o bob math ac yn frwd iawn dros grefftau dodrefnu 
cyfoes Prydeinig. “Dwi’n gweithio’n ddi-baid ac wrthi saith diwrnod 
yr wythnos… beth arall sydd i’w ddweud?”

Mae Mary Jane Baxter yn hetwraig fedrus, awdur a gohebydd ar 
ran sawl cylchgrawn a chyhoeddiad gan gynnwys ei blog ei hun. 
“Mae gennyf ddiddordeb angerddol mewn gwneud pethau a 
rhannu’r ‘neges greadigol’ – dwi eisiau tanio brwdfrydedd eraill a’u 
hannog i roi cynnig arni.”

Yr un neges oedd gan llawer o grefftwyr y gyfres yn y bôn – sef 
eu bod yn dechrau creu rhywbeth yn aml heb syniad pendant yn 
eu pen. Os oes gennych dipyn o brofiad, a defnyddiau wrth law, 
yna gall ymarfer ac arbrofi gyda defnyddiau gwahanol fod yn fan 
cychwyn da.

Os nad ydych chi wedi creu rhywbeth erioed o’r blaen, yna’r ffordd 
hawsaf o ddechrau creu gwrthrych neu eitem sydd o ddiddordeb 
i chi yw dewis defnydd neu ddarllen am grefft arbennig yn y llyfryn 
hwn sy’n tanio’r dychymyg. Rydym wedi dod ar draws unigolion sy’n 
gallu cynhyrchu a chreu defnyddiau neu eitemau addurnol o unrhyw 

beth o’r bron.

Y ffordd orau i ddechrau arni yn ôl Gill Thomas o Sefydliad y Merched 
Avening yw:

“DECHRAU GYDA’R PETHAU BYCHAIN SYML. 
YR EFFAITH FWYAF GYDA’R YMDRECH LEIAF 
YW’R NOD. YMFALCHÏWCH YN Y PETHAU 
RYDYCH WEDI’U CREU, A RHANNWCH EICH 
SGILIAU AG ERAILL”
Yn nes ymlaen yn y llyfryn hwn, mae Mary Jane Baxter, hetwraig a 
beirniad Handmade Revolution, yn awgrymu ambell beth sydd ar gael yn 

hawdd o amgylch y tŷ y gallwch eu troi’n berlau bach crefftus.

Gobeithio y cewch gymaint o fwynhad 
yn gwylio’r gyfres ag y cawsom ni’n ei 
chynhyrchu! O gerfio carreg i emwaith a 
gwau gerila, mae gennym amrywiaeth eang o 
grefftau o’r radd flaenaf sy’n addas i bawb o 
bob lefel a gallu.

Cefais ysbrydoliaeth wirioneddol gan y llu o grefftwyr amatur 
talentog y cefais gyfle i’w cyfarfod yn ogystal â’r crefftwyr 
proffesiynol a rannodd eu sgiliau mor hael. Roedd gweld y 
broses o greu pethau a rhoi cynnig arni fy hun yn brofiad  
gwerth chweil i mi – ac i chithau hefyd gobeithio drwy gyfrwng 
y llyfryn hwn.

Mae’r llyfryn yn cynnwys cyfraniadau gan rai o wynebau 
cyfarwydd y gyfres. Maen nhw’n falch o’r cyfle i rannu eu 
profiadau gyda chi, a chynnig ambell syniad ar sut i gychwyn arni. 
Gobeithio y cewch chi flas ar y wledd o grefftau sydd ar gael,  
a bwrw iddi eich hun efallai.

Boed yn grefftwr brwd neu’n ddysgwr swil, dyma’ch cyfle  

i fentro ac ymuno â’r chwyldro gwaith llaw.

Y BEIRNIAID

Y beirniaid o’r chwith i’r dde: 
Piyush Suri, Mary Jane Baxter a  
Glenn Adamson 
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Mary Jane Baxter,  
Hetwraig, Beirnaid 
a Chyfrannwr 
Handmade Revolution 

Ers talwm, roeddwn i’n treulio’r 
rhan fwyaf o’m hamser sbâr 
yn ystafell decstilau’r ysgol, yn 
chwilio a chwalu drwy’r bag 
brethyn a chreu brodwaith. 
Gartref wedyn, byddwn i’n 
meddiannu peiriant gwnïo fy 
mam i wneud dillad. Er ei bod 
hi’n gefnogol o’n niddordebau i, 
roedd mam yn bendant iawn ar 
fater addysg. Roedd hi’n credu 
mai Lladin fyddai’r dewis gorau. 
Gallwn i wastad fynd yn ôl i 
wneud tecstilau wedyn, meddai, 
ond dim ond un cyfle fyddwn i’n 
ei gael i ddysgu Lladin.
Yn anfoddog, felly, ffeiriais lond 

’stafell o secwins sgleiniog am 
ferfau hynafol. A dyna ddiwedd 
ar y mater, efallai. Ond dyw 
diddordeb angerddol byth 
yn diflannu nac ydy? Wrth 
astudio Saesneg yn y brifysgol, 
atgyfododd fy niddordeb mewn 
creu pethau, a dechreuais 
gynllunio hetiau. Virginia Woolf 
a Vita Sackville West, fy arwyr 
o sét Bloomsbury, oedd fy 
ysbrydoliaeth, a gwnes fy ngorau 
glas i efelychu eu steil nhw.

Roeddwn wedi mopio ar greu 
hetiau, a phan ges i swydd 
newyddiadura gyda’r BBC, 
aeth fy mheiriant gwnïo gyda 
mi. Roedd yr holl hetiau a 
lenwai ’ngartre yn destun 

rhyfeddod (neu destun jôc?) 
mawr i’m ffrindiau. Ffrwydrodd fy 
niddordeb ar ôl i mi ddarganfod 
marchnadoedd rhad yn frith o 
fanion a pherlau o bob lliw a llun i 
addurno fy nghreadigaethau.

Erbyn canol fy nhri degau, daeth 
tro ar fyd. Roedd pwysau gwaith 
yn prysur ladd fy ochr greadigol 
i, ac roeddwn i’n teimlo bod 
rhaid i mi wneud rhywbeth ar 
fyrder. Felly, dyma benderfynu 
mentro, gadael fy swydd a 
chofrestru ar gwrs HNC mewn 
gwneud hetiau. Flwyddyn 
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yn ddiweddarach, roeddwn 
i’n gweithio’n rhan-amser i 
wneuthurwr hetiau go enwog 
i’r sêr yn ogystal â gweithio 
fel newyddiadurwr llawrydd 
er mwyn helpu i dalu’r biliau. 
Lansiais fy nghasgliad fy hun 
o hetiau, cyn sylweddoli’n 
gyflym iawn bod cynllunwyr-
gynhyrchwyr yn 
aml yn stryffaglu 
i gael dau ben 
llinyn ynghyd 
heb ryw fath 
gymorth  
ariannol arall.

Gan fy mod i at fy nghlustiau 
mewn dyledion yn barod, 
doedd dim diben meddwl 
benthyca rhagor o arian. Yr unig 
ateb felly oedd ceisio cyfuno fy 
nghrefft â newyddiaduraeth er 
mwyn talu’r biliau.

Wedi deng mlynedd o waith 
caled, dyna dwi’n ei wneud 
heddiw. Dwi’n ysgrifennu 

erthyglau misol ar grefft a steil 
i gylchgronau amrywiol, a dwi 
newydd gyhoeddi fy llyfr cyntaf. 
Dwi’n dal i wneud hetiau wrth 
gwrs, ac yn addysgu’r grefft 
i eraill hefyd – heb sôn am 
sgwennu fy ail lyfr sy’n dangos 
i bobl sut i greu hetiau godidog 
eu hunain gartref.

A beth am mam 
a’i chyngor? 
Dyn a ŵyr 
beth fyddai 
wedi digwydd 
pe tawn i 

wedi mynd ar drywydd hollol 
wahanol.

Mae gan bob un ohonom lwybr 
unigryw o’n blaenau, ac mae 
popeth a wnawn ni’n llywio ein 
gwaith creadigol. Y cyfan alla i 
ddweud yw hyn (gyda diolch i 
mam) “mae’n werth cael mwy 
nag un haearn yn y tân”. Siawns 
ei fod yn cynhesu’r galon hefyd.

DILYN GYRFA
GREFFTUS 
DWI’N DAL I GOFIO GORFOD DEWIS RHWNG LLADIN NEU DECSTILAU  
AR GYFER LEFEL ‘O’ (IE, AMSER MAITH YN ÔL!).

Gydag arian yn brin, dwi wastad 
wedi gorfod meddwl o’m mhen 
a mhastwn fy hun, nes dod yn 
giamstar ar ailgylchu a throi 
sothach yn drysor. 

Tybed beth arall allwch chi ei wneud!

Cynghorion crefftus:

Darnau o rubanau  
Gwych ar gyfer creu 
tuswau.

Hen siwmperi  
I’r dim ar gyfer hetiau  
a menig gwlanog.

Teits wedi rhwygo a 
weiren gardd  
Blodau bendigedig

Teis retro  
Gwnïo ar hen fwcwl i greu 
gwregys godidog

Doilis les  
Addurniadau anghyffredin 
ar gyfer blowsys 

Llieiniau sychu llestri  
Defnyddiwch nhw i greu 
ffedog ffansi.
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“ER EI BOD HI’N 
GEFNOGOL IAWN O’N 
’NIDDORDEBAU I, 
ROEDD GAN MAM 
FARN BENDANT IAWN 
AR FATER ADDYSG.”

“DYMA BENDERFYNU 
MENTRO, GADAEL FY 
SWYDD A CHOFRESTRU 
AR GWRS HNC MEWN 
GWNEUD HETIAU.”



Mae caligraffi modern yn amrywio 
o arysgrifau a chynlluniau wedi’u 
hysgrifennu â llaw i ddarnau o 
gelfyddyd gain.

Defnyddir ysgrifbinnau blaen fflat, 
nib crwn a brwsys i greu’r grefft 
arbennig hon.

Does dim rhaid i chi wario arian 
mawr ar binnau ysgrifennu a 
brwsys cain; gallwch greu eich 
ysgrifbin caligraffi eich hun drwy 
ddefnyddio ffon lolipop. Torrwch 
hi’n ei hanner i greu pwynt di-fin 
a’i throchi mewn mymryn o inc.

Mae dysgu sut i ddal ysgrifbin 
caligraffi yn haws na’r disgwyl – y 
cyfan sydd angen ei wneud yw 
dysgu sut i ddefnyddio’r ysgrifbin 
er mwyn creu’r effaith ‘trwchus-a-
thenau’ gyda phatrwm cyson sy’n 
llifo. Gweler y diagram ar y dde.

Mae angen dysgu tri pheth 
craidd wrth ddefnyddio 
ysgrifbin caligraffi:

1. Daliwch yr ysgrifbin ar ongl 
gyson; ni ddylai’r nib droi wrth 
ffurfio llinellau neu gylchoedd. 
Dylai’r nib bwyntio i’r un cyfeiriad 
bob amser.

2. Llywiwch y nib yn ysgafn ar 
draws y papur, a’i symud i’r ochr 
neu’n ôl o gyfeiriad y pwynt. 
Ceisiwch osgoi pwyso gormod 
ar y nib, neu fe allai dorri, tyllu’r 
papur a chreu smotiau inc blêr.

3. Tynnwch linellau fertigol, 
llorweddol neu letraws sy’n 

gyfochrog i’w gilydd.
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TROI’CH LLAW  
AT GALIGRAFFI
DAW ‘CALIGRAFFI’ O’R GAIR GROEGAIDD ‘KALLOS’ SEF HARDDWCH 
A ‘GRAPHE’ SY’N GOLYGU YSGRIFENNU.
DYMA’R GREFFT O GREU SYMBOLAU Â BRWS NEU YSGRIFBIN.

Mary Jane Baxter’s hats

HANDMADE REVOLUTION

A B C D E F G H I J  
K L M N O P Q R S  

T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v w x y z

Rhowch gynnig arni. Defnyddiwch bapur dargopïo i ymarfer 
drwy ddargopïo’r llythrennau hyn.

TU BLAEN O’R OCHR

90º
45º

Dysgwch sut i ddal a defnyddio’r 
ysgrifbin er mwyn creu’r effaith 
‘trwchus-a-thenau’

Gwahoddiad ar ffurf caligraffi gan Vici-Jane Kohring
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Mae’r math o bren a’r dulliau 
gwahanol o’i siapio yn cynnig 
effaith, profiad a chynnyrch 
gwahanol i grefftwyr gwahanol. 
Yn aml, mae’r graen a’r math o 
bren yn siapio’r hyn a gynhyrchir. 
Gellir siapio a saernïo pren â llaw, 
peiriant neu offer trydan.

Mae turnio pren yn enghraifft 
ddiddorol o’r modd y gellir 
defnyddio peiriant ac offer llaw i 
greu cynhyrchion gwaith coed.

Mae turnwyr pren yn defnyddio 
pren caled brodorol yn aml gan 
gynnwys: 
Ceirios – pren caled ag arlliw 
pinc neu goch. Mae pren ceirios 
yn troi’n dywyllach wrth aeddfedu; 
mae’n cael ei ddefnyddio’n aml 
mewn offerynnau cerdd.

Onnen – pren hufen golau 
yn bennaf, er y gall amrywio i 

lwydfelyn mewn mathau o onnen 
ddu. Ar un adeg, defnyddiwyd 
pren onnen i greu rhwyfau, 
coesau bwyeill, racedi tennis  
a sgîs.

Cneuen Ffrengig – mae seiri 
coed a thurnwyr pren yn hoff 
iawn o ddefnyddio’r pren graen 
bras hwn; mae’n hawdd i’w drin 
ag offer llaw, ac yn hawdd i’w 
siapio a’i lyfnu hefyd. Mae’n bren 
naturiol gryf, sefydlog, sy’n gallu 
gwrthsefyll sioc.

Llwyfen – pren lliw brown cynnes 
hynod raenog. Mae’n para’n 
dda o dan ddŵr neu islaw lefel 
y ddaear – fe’i defnyddiwyd 
fel pibelli dŵr yn y cyfnod 
canoloesol, ac mewn rhannau  
o adeiladwaith gwreiddiol  

Pont Llundain. 

“MAE TURNIO PREN YN 
FFORDD GYFLYM A 
DIDDOROL O SIAPIO 
DARN O BREN 
FEL Y DYMUNWCH – 
RHOWCH BENRHYDDID 
I’CH DYCHYMYG!”

“Un o’r pethau hawsaf i’w durnio yw fâs fechan i flaguryn. Fel arfer, 
caiff darn o bren ei dorri’n siâp hecsagon a’i ddal yn sownd mewn 
crafanc. Wrth i’r pren droi ar y turn, mae’r turniwr yn defnyddio 
cynion neu geingiau cau i naddu’r pren er mwyn creu siâp. Unwaith 
mae’r siâp allanol yn barod, gellir drilio twll yn y bloc a’r siâp 
utgorn er mwyn creu’r fâs. Yna, caiff ei gorffennu gyda sawl gradd 
gynyddol o bapur gwydrog, a’i gorchuddio â chwyr neu olew, gan 
ddibynnu ar eich chwaeth a pha effaith rydych chi’n ceisio’i chreu. 
Defnyddiwch eich dychymyg a chyfunwch ddefnyddiau eraill er 
mwyn creu fâs debyg i hon.

Gorffennu

Er mwyn cael gorffeniad llyfn, defnyddiwch offer miniog wrth 
dorri am y tro olaf a dechreuwch drin wyneb y pren gyda phapur 
gwydrog o safon gan ddefnyddio pob grut o radd wahanol nes bod 
y gorffeniad yn llyfn. Mae tua wyth gradd wahanol o bapur gwydrog 
yn gyffredin; gofalwch fod pob grut wedi cael gwared ar farciau’r un 
blaenorol cyn parhau, hyd nes y cewch chi’ch gorffeniad delfrydol.

Unwaith mae’r pren wedi llyfnu, gallwch roi gorffeniad fel olew, 
lacr neu gwyr. Gallwch beintio haenau i greu wyneb sgleiniog dros 
sawl diwrnod; gorau po fwyaf o haenau rowch chi er mwyn cael 
gorffeniad mwy sgleiniog. Gallwch ychwanegu olew lemwn i gael 

arogl ffres hefyd.”

Gallwch ganfod patrymau 
diddorol trwy ddewis darn 
o bren â cheinciau – naill ai 
bonyn cangen neu flaguryn 
cwsg. 

Trwy ddeall sut mae coed yn 
tyfu, gall hynny helpu’r crefftwr 
i wneud y gorau o’r deunydd:

Mae bywyn yng nghanol y cyff 
yn ystod blwyddyn gyntaf y 
tyfiant. Nid yw’n tyfu mwy ar ôl 
y flwyddyn gyntaf. Nid yw bob 
amser yn amlwg mewn  
pren hŷn.

Mae rhuddin yng nghanol 
boncyff neu ganghennau 

mawr, ac yn lliw tywyll fel 
arfer. Nid yw i’w weld mewn 
canghennau llai bob amser 
gan mai newydd dyfu y maent.

Gwynnin yw rhan fyw allanol y 
pren, wedi’i wneud yn bennaf 
o ddŵr a mwynau a sugnwyd 
o’r pridd drwy’r gwreiddiau. 
Wrth i’r canghennau 
ddatblygu’n fwyfwy trwchus, 
gall y rhan ganolog droi’n 
rhuddin.

Rhisgl yw gorchudd allanol 
y pren, ac mae’n cael ei 
gynnwys weithiau fel addurn 
mewn eitemau wedi’u turnio.

Mae graen pren yn cyfeirio 
at rannau eithaf tywyll a 
goleuach am yn ail mewn 
pren, sy’n deillio o barametrau 
twf gwahanol sy’n digwydd 
yn ystod tymhorau gwahanol 
– rydym hefyd yn eu galw’n 
gylchoedd twf, sy’n cynrychioli 
blwyddyn o dwf yr un. Mae’r 
amrywiadau yn eu lled yn 
cynrychioli’r newidiadau yn 
amgylchedd y goeden, fel 
sychder neu goed eraill yn 
cystadlu am ddŵr a golau.

WYDDECH CHI?

NOD CREFFTAU COED YN AML YW DEFNYDDIO HARDDWCH NATURIOL 
PREN I GREU GWRTHRYCHAU CAIN A DIDDOROL AT DDIBENION 
YMARFEROL, ADDURNO NEU DEGANAU.

Chris Grace, Turniwr Pren
a Pheiriannydd, Cyfrannwr
Handmade Revolution 

Fâs fechan i flaguryn gan Chris Grace

Geronimo gan Christ Grace

HANDMADE REVOLUTION
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GWLÂN
DATBLYGODD Y GREFFT O NYDDU GWLÂN YN 
EDAFEDD TUA 4000 CC. DYMA UN O’R FFIBRAU 
CYNTAF I’W DROI’N FRETHYN. GALLWN 
NYDDU GWLÂN Â LLAW NEU BEIRIANT – GAN 
GREU GWAHANOL FATHAU O DECSTILIAU.

9

Mae gwlân naturiol i’w gael 
mewn sawl lliw gwahanol, yn 
dibynnu ar y math a’r brid o 
anifail:

Maei gwlân dafad yn amrywio 
o lwyd golau i frown tywyll ac 
yn gallu amrywio o ran gwaed 
hefyd.

Maei gwlân cwningen Angora 
yn enwog am ei feddalwch a’i 
fflwff fel lleugylch.

Maei gwlân gafr Cashmir yn 
enwog fel deunydd inswleiddio 
ysgafn.

Maei gwlân gafr Mohair yn 
tarddu o eifr Angora. Cyfeirir at 
y ffibr weithiau fel ffibr diemwnt 
oherwydd ei loywedd naturiol 
sy’n gwisgo’n dda.

Yn draddodiadol, mae gwlân 
yn cael ei wau â llaw, gan 
ddefnyddio gweill - mae gweill 
bambŵ neu bren yn ddelfrydol i 
ddechreuwyr gan fod ganddynt 
rywfaint o afael yn y gwlân, tra 
bod gweill metel a phlastig yn 
eich helpu i wau’n gyflym a 
llyfn. Po fwyaf y gweill, po fwyaf 
y pwythau. Mae angen sgiliau 
mathemateg da ar bobl sy’n 
gwau yn aml, er mwyn cyfri’r 
pwythau wrth ddilyn patrwm 
arbennig.

Mae mwy i wau na dillad a 
sgarffiau’n unig! Un o’r chwiwiau 
diweddaraf yw ‘gweu gerila’ neu 
‘bledu edau’, math o gelfyddyd 
stryd sy’n defnyddio casgliadau 
lliwgar o wlân wedi’i wau neu ei 
grosio yn hytrach na phaent.

“Does dim rhaid i chi ddefnyddio gwlân i wau chwaith - gallwch 
ddefnyddio troellau o ddefnydd crys-T sy’n ymestyn neu fflîs, i greu 
gwead gwych ac i ymarfer. Er mwyn dysgu’r grefft, gorau oll os allwch 
chi wylio rhywun amyneddgar yn gwau sy’n barod i’ch dysgu. Unwaith 
y byddwch wedi meistroli’r gweill ac ymarfer tipyn, gallwch chi wau 
unrhyw beth!

GWNEUD

CYFRANNWYD GAN  
ELLA ROBINSON, ARTIST

Gan ddilyn y cyfarwyddiadau canlynol gallwch greu plac enw 
neu destun, rhif neu arwydd tŷ, addurn ar gyfer eich gardd neu’ch 
cartref, neu addurn ar gyfer ffrâm luniau neu ddrych. Gallwch hefyd 
ddefnyddio’r dechneg hon i roi bywyd newydd i hen ddodrefnyn. 
Trowch i’r dudalen nesaf am gyfarwyddiadau..

HANDMADE REVOLUTION

Addurn  
Wedi’i Frodio

Kath Hitchings, Gwëydd,
Cyfrannwr Handmade Revolution 

“Un o’r arwyddion mwyaf 
amlwg o’r chwyldro 
gwaith llaw yw’r ffenomen 
danddaearol o bledu edau 
neu yarn bombing, cyfuniad 
o graffiti a chapiau tebot - 
defnydd trawiadol o gyfoes 
o grefft a ystyriwyd yn hen 
ffasiwn.”

Gair gan 
Glenn: 

© Eva Steidl



Darn o bren maint canolig –  
e.e. broc môr

Edau frodio o liwiau 
gwahanol

Nodwydd gyda thwll canolig

Dril – naill ai dril llaw neu 
ddril piler

Ebill dril – maint bychan  
fel 1.5 neu 2.5mm

Papur gwydrog – graen mân 
a graen canolig fyddai orau.

Papur A4 

Pensil finiog neu feiro 

Siswrn

Tâp glynu di-sglein (matt)

Eich cynllun – naill ai gair 
neu lun

Sbectol amddiffynnol

Dewisol:
pleiars, feis

1. Gwnewch dempled neu argraffwch gopi/darluniwch 
y gair neu lun syml i’w ddefnyddio fel cynllun. Gorau 
po symlaf, er mwyn osgoi llawer o waith drilio!

Cyngor: Ceisiwch osgoi pren â cheinciau neu 
arwynebau anwastad.

8. Gyda’r darn pren o’ch blaen a’r templed gerllaw  
(i gyfeirio ato), penderfynwch ble i ddechrau pwytho 
a dewiswch eich lliw cyntaf.

2. Torrwch o amgylch y templed, fel nad oes gormod 
o bapur sbâr o gwmpas yr ochrau.

9. Cymrwch ddim mwy na metr o edau frodio,  
a’i rhoi drwy’r nodwydd.

3. Marciwch yn daclus lle byddwch angen drilio 
tyllau yn y templed. Bydd angen i chi ystyried maint 
ebill y dril, a faint o dyllau sydd angen eu gwneud, er 
mwyn pwytho’ch cynllun llawn yn llwyddiannus.

10. Gwnewch eich pwyth cyntaf, gan fynd drwy gefn 
y pren wrth ddal diwedd yr edau. Cwblhewch un 
pwyth ar y tu blaen a dychwelyd i gefn y pren.  
Bydd dau ben yr edau ar gefn y pren erbyn hyn. 
Gwnewch gwlwm dwbl.

4. Rhowch y templed yn sownd yn y pren gyda’r  
tâp glynu.

Cyngor: Gorchuddiwch yr holl dempled â thâp 
glynu, i wneud pethau’n haws yn ddiweddarach.

11. Daliwch ati i bwytho nes eich bod wedi gorffen 
gyda’r lliw hwnnw.

5. Driliwch y tyllau yr holl ffordd drwodd fel  
bo’r angen.

12. Gwnewch gwlwm dwbl o’r edau ac un o’r 
pwythau sydd eisoes yng nghefn y pren, a  
thorrwch unrhyw edau dros ben.

6. Tynnwch y templed mewn un darn.
(byddwch ei angen yn nes ymlaen).

7. Gan ddefnyddio’r papur gwydrog graen canolig yn 
gyntaf, ewch ati i lyfnu dwy ochr y pren (bydd y cefn 
yn fwy garw). Yna defnyddiwch y papur gwydrog 
graen mân.

14. Gosodwch fachyn (fel bachyn llun) i osod eich 
darn ar y wal. 

13. Parhewch i bwytho tan fod y templed  
wedi’i gwblhau.

HANDMADE REVOLUTION
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Os oes yna geinciau yn y 
pren, peidiwch â drilio o 
fewn 3mm iddynt neu fe 
allai’r ebill dorri yn ei hanner 
a mynd yn sownd yn y pren. 
Gallwch ddefnyddio pleiars 
i’w ryddhau, ond gall gymryd 
cryn amser, a byddwch 
angen ebill sbâr wrth law!

Dim ond tri neb bedwar 
‘llinell’ o edau sy’n gallu ffitio 
i dyllau ebill bach, felly os 
ydych chi eisiau rhoi mwy 
na hynny drwy dwll, bydd 
angen i chi wneud twll mwy. 
Marciwch unrhyw dyllau mwy 
yn glir ar eich templed.

Mae’n syniad da sicrhau bod 
y tyllau drilio wedi’u llyfnu’n 
dda, oherwydd gall unrhyw 
ddarnau neu ysgyrion pren 
fachu’r edau a gwahanu’r 
edefynnau, gan olygu y 
byddwch yn gorfod defnyddio 
darn newydd o edau.

Peidiwch â defnyddio darn 
rhy hir o gotwm, oherwydd 
gallai droelli a chlymu’i hun 
wrth i chi bwytho.

Os aiff eich nodwydd yn 
sownd mewn twll, yna 
defnyddiwch bleiars i dynnu’r 
nodwydd i’r cyfeiriad iawn er 
mwyn tynnu’r edau drwodd 
yn llwyddiannus.

Os oes gennych sawl darn 
o bren, gallech ddechrau 
gyda chynllun syml i weld sut 
mae’r dechneg yn gweithio, 
cyn mentro ar gynllun mwy 
cymhleth wedyn.

GAIR I GALL

GWNEUD ADDURN 
WEDI’I FRODIO
BYDDWCH ANGEN:

HANDMADE REVOLUTION

Ffotograffiaeth © Ella Robinson

“Mae ‘uwchgylchu’ yn 
gyffredin ym myd crefft 
heddiw - pan fo rhywun 
yn cymryd darn o sothach 
a’i addasu’n rhywbeth 
defnyddiol. Yn amlach na 
pheidio, mae ôl traul bywyd 
blaenorol y ddefnydd 
yn golygu bod yr eitem 
orffenedig yn well nag 
unrhyw beth newydd sbon.”

Gair gan 
Glenn:
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METEL
FEL Y GWELSOM GYDOL Y GYFRES, MAE METEL 
YN DDEUNYDD AMRYWIOL DROS BEN. – A 
DDEFNYDDIR AR GYFER POB MATH O BETHAU, 
O BONTYDD ENFAWR I EMWAITH CAIN.

Katherine Womack, Gof,
Cyfrannwr Handmade 
Revolution
“Roedd gen i ddiddordeb byw yn y grefft pan 
yn ifanc ar ôl gweld gofaint lleol mewn sioe 

sirol leol. Cefais gyfle i roi cynnig arni ychydig flynyddoedd yn ôl,  
a gweld bod gennyf ddawn naturiol, a dwi wedi bwrw iddi byth  
ers hynny.

“Techneg yn hytrach na chryfder sy’n bwysig wrth drin metel, a’r 
teimlad yn hytrach na’r ffeithiau a’r ffigurau moel. Arddull art noevau 
sy’n f’ysbrydoli i; dwi’n hoffi creu popeth o gatiau enfawr i dlysau 
crog bach, cerfluniau dur i ddalwyr papur tŷ bach !”

WYDDECH CHI?
Credir i waith gof gychwyn yn yr Oes Haearn, tua 2,000 CC. 

Yn y dyddiau cynnar, arfau ac offer syml oedd yn cael eu gofannu’n 
bennaf, ac roedd gwaith haearn yn cael ei ddefnyddio fel symbol o 
statws. Dim ond y cyfoethogion a’r rhai mewn grym a allai fforddio’r 
eitemau mwy cywrain ac addurnol.

Mae’r gof yn GOFANNU (taro’r metel rhwng morthwyl ac einion) 
er mwyn newid trawstoriad o’r deunydd gwreiddiol at ddibenion 
penodol e.e. tapr, sgwâr neu ddarn fflat neu rhyw ddarn arall.

Neu, maen nhw’n FFURFIO siapiau fel sgroliau, troellau, cromliniau: 
gan ddefnyddio’r morthwyl a’r einion fel colyn i reoli’r metel fel y 
mynnant, neu ddefnyddio math arall o offer i reoli’r siâp sy’n cael  

ei greu.

HANDMADE REVOLUTION

Er bod rhai technegau’n ddigon tebyg i rai’r gof, mae arian yn 
ddigon meddal i’w drin ar dymheredd ystafell.

Gallwch dorri arian gyda llif a’i gerfio ag offer cerfio, ffeiliau ac ebill 
dril. Gallwch ddefnyddio morthwyl i ofannu siapiau neu ychwanegu 
gwead arbennig; a defnyddio pwnsh i wneud siapiau bwa a 
chromen, a stampiau i greu patrymau arno.

Mae modd asio’r darnau at ei gilydd trwy sodro â chwythlamp. Gellir 
cerfio cwyr a’i gastio yn yr arian wedyn. Unwaith y byddwch chi wedi 
creu gosodiad, gallwch ychwanegu defnyddiau eraill – gemfeini, 
cregyn, gwydr – defnyddiwch eich dychymyg i’r eithaf!

Er bod angen ychydig o amynedd a llygad craff i wneud gwaith 
gof arian, mae’n broses bleserus dros ben ac yn creu cynnyrch 
gorffenedig tra arbennig. Prin yw’r cynhyrchion crefftus y gallwn eu 
cario gyda ni gydol ein hoes, ac a fydd yma ymhell wedi’n dyddiau 
ni; gemwaith yw yn un ohonynt.

“Tlysau a gemwaith dwi’n eu gwneud yn bennaf: modrwyau, 
cadwyni, breichledi ac ati, ond dwi hefyd wedi creu eitemau bach 
eraill ar gais fel blychau tlysau, tiaras a llwyau. Modrwyau yw fy hoff 
bethau; mae modrwyau priodas yn arbennig iawn, dwi wastad yn 
teimlo ei bod yn fraint cael gwneud rhywbeth mor bwysig.”

Hayley Wright,  
Gwneuthurwr 
Gemwaith Arian,
Cyfrannwr  
Handmade Revolution

GWAITH GOF ARIAN

Chwiliwch am gof arian  
lleol, a’i wylio wrth ei waith 

Gallwch ailddefnyddio hen 
fetelau sgrap

Dechreuwch drwy weithio 
gyda weier neu gleiniau 

“Mwynhewch, meddyliwch 
am syniadau gwreiddiol 
a gwisgwch eich 
creadigaethau eich hun: wedi 
i bobl sylwi ar y gemwaith 
roeddwn i’n ei wisgo yr es 
ati i sefydlu fy musnes creu 
gemwaith fy hun.”

MAN 
CYCHWYN

1

2

3

4

IECHYD A  
DIOGELWCH

•		Defnyddiwch	sbectol	
ddiogelwch, ffedog ledr, 
esgidiau â blaenau dur a 
chlustgapiau

•		Gwisgwch	ddillad	
anfflamadwy

•		Gallwch	wisgo	diogelwyr	
lledr ar eich cledrau hefyd 
yn ogystal â menig.

Dywed arbenigwyr mai’r 
ffordd orau o ddechrau arni 
yw gweld gof wrth ei waith. 
Chwiliwch am rywun yn eich 
ardal chi - dylai’r dolenni 
cyswllt ar ddiwedd y llyfryn 
eich helpu.

MAE GWAITH GOF ARIAN YN DISGRIFIO’R GREFFT O GREU  
CYNHYRCHION O AUR AC ARIAN, AR GYFER GEMWAITH YN BENNAF.

Y dudalen hon: Gât daprog haearn  
gan Katherine Womack

“Mae gwaith gof yn llafur 
caled, sy’n gofyn am gryn 
dipyn o fôn braich mewn 
gwres a mwg. Felly, pan fo 
rhywun yn llwyddo i droi a 
dofi haearn garw yn ffurfiau 
taprog gosgeiddig fel gatiau 
Katherine, mae’n wledd i’r 
llygaid.”

Gair gan 
Glenn:
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CERFIO CARREG

Mae Vincent wedi bod yn creu pethau ers cyn cof, a dechreuodd 
ymddiddori mewn gweithio gyda charreg yn 2006. Wedi’i ysbrydoli 
gan natur a’i emosiynau ei hun, dewiswyd gwaith Vincent fel ffefryn y 
beirniaid yn y gyfres.

“Mae cerfio carreg yn mynd â fi ar daith arbennig; rwy’n dechrau 
gyda darn mawr yn aml ac yn mynd ati i greu rhywbeth, nes ei fod yn 
datblygu’n rhywbeth tipyn llai. Gall fod yn ffordd dda o wneud y defnydd 
gorau o’ch defnyddiau. Os gallaf i wneud hyn, gall pawb ei wneud”.

Vincent Elphick, Cerfiwr Carreg
Cyfrannwr Handmade Revolution 

HANDMADE REVOLUTIONHANDMADE REVOLUTION

DEFNYDDIAU DA 
Plastr 
Yn wych i ddechreuwyr, gan nad oes angen i chi brynu offer drud i’w 
drin. Gallwch ddechrau trwy wneud blociau plastr gwlyb; os ydych 
yn gwneud eich bloc eich hun, gall fod yn barod i’w naddu tua deg 
munud i chwarter awr ar ôl ei gymysgu. Defnyddiwch gyllyll plastig 
i’w gerfio tra bo’n wlyb. (gweler ‘Aural’)

Brisblociau 
Deunydd da cost-effeithiol y gallwch ei orchuddio â phaent maen a 
rendr i greu pob math o effeithiau gwahanol. (gweler ‘Talking Head’)

Sebonfaen 
Cyfrwng da arall i’r cyw-gerfiwr, gan ei fod yn hynod o feddal. Hon 
yw’r garreg fwyaf trwchus sydd i’w chael hefyd, sy’n golygu ei bod 
yn drwm iawn, felly gwyliwch eich traed os ydych chi’n ei gollwng!  
(gweler ‘Whale Form’)

Llechfaen 
Deunydd y gallwch chi ddatblygu i’w ddefnyddio gyda phrofiad, 
fel marmor. Mae’n ddrud, ac mae gofyn buddsoddi mewn offer 
arbenigol i’w gerfio hefyd. 

“LLECHFAEN O GYMRU YW FY HOFF GARREG. YN AML 
MAE’N DWEUD WRTHYCH SUT I GAEL Y GORAU OHONO. 
ALLWCH CHI DDIM EI DRIN RYWSUT-RYWSUT!”

Offer
“Dwi byth yn defnyddio offer pŵer. Ond rhywbeth personol yw hynny. 
Does dim o’i le mewn defnyddio offer pŵer fel y cyfryw, dim ond bod 

hynny’n tynnu oddi ar fy mwynhad personol i”.

O’r chwith i’r dde: Aural, Talking Head a Whale Form gan Vincent Elphick

Gall llechfaen fod hyd at 
600 miliwn o flynyddoedd 
oed – sy’n golygu ei fod 
mewn bodolaeth ymhell cyn 
pobl, deinosoriaid, pryfed 
a hyd yn oed planhigion 
cymhleth.

Mae llechfaen o bob lliw 
a llun i’w gael, hyd yn oed 
os yw’n tarddu o’r un lle. 
Mae llechfaen o ogledd 
Cymru i’w gael mewn llawer 
o liwiau llwyd gwahanol, 
a phorffor, gwyrdd neu 
wyrddlas hefyd.

Daw marmor o’r geiriau 
Groegaidd ‘mármaron’ a 
‘mármaros’ sy’n golygu 
craig grisialog a charreg 
sgleiniog.

Mae sebonfaen i’w gael 
ar hyd a lled y byd. Ei brif 
gyfansoddion yw magnetit, 
dolomit, clorid a thalc. Gan 
fod talc mewn sebonfaen 
yn feddal, mae’n debyg o 
ran cyffyrddiad i sebon sych 
llyfn, ac yn un o gynhwysion 
pwysicaf powdwr talc.

Cymysgedd o sment a lludw 
wedi’i ffurfio’n flociau yw 
brisblociau. Mae ‘breeze’ yn 
hen air Saesneg am ludw, ac 
yn deillio o’r gair Ffrangeg 
‘braise’ sef glo poeth.

Cafodd plastr Paris ei enwi 
yn sgil y defnydd helaeth 
ohono ym mhrifddinas 
Ffrainc yn y 1700au - roedd 
y plastr yn amddiffyn y tai 
rhag tân.

WYDDECH CHI?

Gwisgwch offer diogelu, fel sbectol ddiogelwch a mwgwd wyneb,  
a chofiwch gerfio oddi wrthych bob amser.

IECHYD A DIOGELWCH 

“Wrth gerfio carreg, y gamp 
yw canfod ffurfiau sy’n 
gwneud y defnydd gorau o’i 
graen naturiol, ei phatrwm 
a’i lliw. Mae gwaith Vincent 
yn gwrthgyferbynnu’r 
arwynebau llyfn gorffenedig 
â’r darnau mwy bras a garw 
yn effeithiol tu hwnt, gan 
bwysleisio dau ansawdd 
gwahanol yr un deunydd crai.”

Gair gan 
Glenn:
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 “DWI WRTH FY MODD 
GYDA’R SYNIAD O DDOD Â 
GWRTHRYCHAU DIFYWYD 
FEL DARN O BAPUR 
GWASTAD YN FYW, A’U 
GWEDDNEWID YN DDARNAU 
TRI DIMENSIWN  
Â CHYMERIAD.”

Helen Frances,  
Artist Papur,  
Cyfrannwr
Handmade Revolution

1. Torrwch yr holl ddarnau o’r templedi. 

2. Dechreuwch drwy ludo un ochr o’ch deilen a’i 
glynu i’ch llinyn. Pinsiwch y ddeilen yn ei hanner 
i ymddangos yn fwy realistig.

3. Gludwch y blodyn lleiaf ar y blodyn canolig 
ac yna’r un mwyaf. Bydd hyn yn creu effaith o 

haenau o betalau.

4. Pinsiwch y cwbl gyda’i gilydd i gau’r blodyn, 
fel ei fod yn fwy realistig.

5. Gludwch hwn ar y ddeilen y gwnaethoch  
ei gludo ar y llinyn.

6. Ailadroddwch y broses gan greu rhai grwpiau 
o flodau a chadw lled bys rhwng rhai eraill. 

Dylai’ch gwaith gorffenedig edrych rhywbeth  
yn debyg i’n un ni!

I’r dim fel penrwymyn 
addurnol neu garlant i 
addurno bwrdd neu ystafell. 
Gallech chi greu fersiwn lai  
fel breichled gyfeillgarwch.

Byddwch angen:

Gwn gludo

Ffyn gludo poeth

Siswrn

3 chopi o’r templed a 
ddarparwyd

1 darn o gortyn neu raff –  
ar gyfer penrwymyn, byddwch 
angen darn sy’n ddigon hir 
i amgylchynu’r pen o leiaf 
unwaith, neu’r arddwrn os 
ydych chi’n gwneud un llai. 
Bydd angen darn hirach ar 
gyfer garlant.

CYFARWYDDIADAU

HANDMADE REVOLUTION

Gwneud
PENRWYMYN NEU GARLANT

BLODAU PAPUR 

 “Byddwn i’n ystyried fy nghrefft 
i fel modelau/teganau ‘o’r radd 
flaenaf’ i’w casglu. Dwi’n hoffi’r 
syniad o greu pethau sy’n edrych 
fel petaen nhw’n gallu symud neu 
ddod yn fyw. Dwi’n defnyddio 
pob math o ddefnyddiau 
gwahanol, ond dwi’n credu mai 
clai yw’r un mwyaf gwerthfawr – 
fel clai polymer, epocsi a dyfrsail. 
Mae’n hawdd i mi ddefnyddio a 
throi’r defnyddiau hyn yn ffurfiau 
o’m dewis. Hefyd, dwi’n hoffi 
creu gwrthrychau o ddefnyddiau 
gwydn fel chemiwood, plastig 
ABCS a resin.

Os ydych chi awydd creu 
modelau, y ffordd orau fyddai 
dechrau gyda darlun syml o 
gymeriad neu eitem ac yna 
dechrau ei ail-greu ar ffurf tri 
dimensiwn. Dechreuais i drwy 
greu ffurfiau syml â chlai, fel 
selsig a lympiau crwn, i wneud 
siapiau y sylfaenol. Yna, es ati 
i greu gwrthrychau oedd yn 
fwy o her a dechrau dysgu 
sut i ychwanegu gweadau a 
gorffeniadau atynt.

Dylech fwynhau a chael 
hwyl gyda’ch creadigaethau. 
Gofynnwch i artistiaid eraill am 
gyngor a chymrwch eich amser 
wrth geisio hogi’ch sgiliau.

Wrth greu model neu ffiguryn, 
dwi’n dechrau gyda braslun sydyn 
bob tro fel y gallaf weld y darn 
cyn dechrau cerflunio. Yna, dwi’n 
defnyddio ffoil i greu armatwr 
(sgerbwd) sy’n gallu helpu i 
lenwi’r ffurf a rhoi sylwedd iddo. 
Gallwch ddefnyddio pethau eraill 
fel weiren denau a phren rhad fel 
MDF i wneud hyn hefyd.

Pan fyddaf yn hapus gyda’r 
ffurf sylfaenol, gallaf ddechrau 
ychwanegu at y cerflun gyda 
darnau bach o glai. Yna, dwi’n 
dechrau mireinio’r model gan 
ddefnyddio offer a chyfarpar 
cartref sy’n gallu mynd i bob twll 
a chornel a chreu’r manylion 
lleiaf. Weithiau, byddaf yn datod 
y model yn rhannau llai er mwyn 
canolbwyntio ar y darnau unigol. 
Yna, byddaf yn ail-gyfuno’r holl 
ddarnau cyn ychwanegu cyfrwng 
hindreulio a gorffennu.

MODELU
Onorio Depiro, Gwneuthurwr Modelau,
Cyfrannwr Handmade Revolution 

“Mae pobl yn dueddol o 
feddwl am grefft fel rhywbeth 
traddodiadol, ond mae 
llawer o’r diwydiannau 
mwyaf heddiw yn dibynnu 
ar grefftwyr medrus. Ffilm, er 
enghraifft. Mae animeiddio 
fesul ffrâm yn dibynnu ar 
waith modelwyr i gyflawni’r 
effeithiau campus hynny.”

Gair gan 
Glenn: 

Cyfarwyddiadau gan  Helen Frances

© James Latter
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Datblygodd y grefft o brintio ar ddefnyddiau 
ddechrau’r ail ganrif ar bymtheg, yn sgil poblogrwydd 
tecstilau ‘chintz’ a fewnforiwyd i Ewrop o’r India. 
Roedd y defnyddiau cotwm cain hyn yn cynnwys 
patrymau o flodau a phlanhigion egsotig wedi’u llifo 
a’u peintio mewn lliwiau cyfoethog. Ni ddaeth printio 
tecstilau yn boblogaidd yn Ewrop tan y ddeunawfed 
ganrif, gan ei fod yn cael ei ystyried yn fygythiad i’r 
diwydiant gwehyddu sidan.

Erbyn y 1960au, daeth technegau sgrin-brintio yn 
boblogaidd diolch i artistiaid fel Andy Warhol a Roy 
Lichtenstein. Roedd eu lluniau mawr a’u lliwiau solid 
llachar yn ddelfrydol ar gyfer Pop Art. Heddiw, mae 
printio tecstilau yn broses hynod soffistigedig, sy’n 
defnyddio defnyddiau ac inciau tra datblygedig law 
yn llaw â thechnoleg gyfrifiadurol.

Gallwch drosglwyddo patrymau ar ddefnyddiau neu 
arwynebau eraill mewn sawl ffordd. Dyma rai o’r 
dulliau poblogaidd y gallwch eu defnyddio yn eich 
cartref:

Stensilio: Dyma un o’r dulliau rhataf a hawsaf; mae 
stensiliau wedi’u gwneud o bapur, cerdyn neu blastig 
fel arfer, ac mae’r cynllun i’w argraffu yn cael ei dorri 
â llaw. Ar ôl rhoi’r stensil ar ben y defnydd, rydych 
naill ai’n brwsio, dotweithio neu chwistrellu paent 
arno, cyn tynnu’r stensil. Ond mae yna gyfyngiadau 
o ran cynllun a phatrwm fodd bynnag, ac fel arfer 
dim ond unwaith neu ar gyfer cynhyrchu nifer fechan 
o brintiau y defnyddir stensil. Mae modd defnyddio 
stensil i addurno waliau a dodrefn hefyd, ac mae’n 
ddelfrydol i wneud crysau T, bagiau ac ati.

Sgrîn-brintio: Dull proffesiynol o stensilio, lle mae’r 
cynllun yn cael ei osod ar sgrin bolyester neu rwyll 
fân arall (defnyddiwyd sidan yn draddodiadol). 
Mae’r rhannau gwag yn cael eu gorchuddio â 
sylwedd anhydraidd, a defnyddir gwesgi i roi’r 
inc ar yr arwyneb printio. Ceir un sgrin ar gyfer 
pob lliw, a gellir defnyddio sawl sgrin ar gyfer 
patrymau amryliw. Mae sgrin-brintio yn cynnig 
mwy o  amrywiaeth nac unrhyw ddull arall a, chyda 
gwahanol inciau, gellir ei ddefnyddio i brintio ar 
ddefnyddiau, cerameg, pren, papur, gwydr, metel 
a phlastig. 

Stampio: Dyma dechneg brintio hawdd i’w 
defnyddio gartref, lle gellir defnyddio stampiau 
rwber, stampiau sbwng, stampiau tatws neu 
stampiau ffrwythau gyda phaent defnydd i brintio 
ar ddefnydd. Mae’n ddelfrydol ar gyfer prosiectau 
cartref bach a gwneud crysau-t.

Printio leino: Ar ôl defnyddio torwyr arbennig i 
gerfio cynllun neu batrwm ar linoliwm, ychwanegir 
inc/paent at yr arwyneb cyn pwyso’r leino’n ofalus 
ar yr arwyneb i’w brintio. Defnyddir y dechneg hon 
i drosglwyddo cynlluniau ar bapur neu gerdyn.

Beth am roi cynnig arni yn eich cartref ei hun, gan 
ddechrau gyda thechneg stampio sylfaenol cyn 
symud ymlaen i ddulliau mwy cymhleth wrth i’ch 
sgiliau ddatblygu.

PRINTIO
TECSTILAU
DYMA’R BROSES O YCHWANEGU PATRYMAU NEU  
GYNLLUNIAU LLIW AR DDEFNYDDIAU.

Piyush Suri,  
Cynllunydd Tecstilau
Ac Ystafelloedd, 
Beirniad A Chyfrannwr
Handmade Revolution.

James Green - Print leino colomennod
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“Dwi’n ceisio defnyddio 
defnyddiau ac eitemau bob dydd 
sydd naill ai wedi’u hailgylchu 
neu uwchgylchu; yn bennaf 
wasieri diwydiannol, sipiau a 
pheirianwaith cloc o hen watsiau 
poced ac arddwrn.

Dwi’n llunio darnau ar ffurf durwisg 
(chain-mail) yn bennaf, sy’n golygu 
dal pâr o bleiars ym mhob llaw (a 
sbectol ddiogelwch) a chryn dipyn 
o nerth bôn braich!

Meddyliwch am rywbeth sy’n 
apelio’n fawr atoch, prynwch offer 
priodol a safonol, a gwnewch 
ddigonedd o waith ymchwil! Mae 
yna doreth o wefannau crefft 
gwych ar gael, gyda sesiynau 
tiwtorial gwych, lluniau a chyngor 
cam-wrth-gam i’ch helpu i roi 
cychwyn arni. Ar ôl i chi fagu 
hyder gyda’r pethau mwyaf 
sylfaenol - ewch ati i arbrofi! Mae 
hi bob amser yn braf rhoi’ch 
stamp eich hun ar syniad clasurol”.

“Adeiladau fel cestyll, 
mwyngloddiau tun a blocdyrau 
yw’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’m 
Tyrau Canhwyllau. Gall tirweddau, 
cregyn a choed sbarduno’ch 
gwaith cerameg chi hefyd.

Mae’n gyffrous gweithio gyda 
chlai gan ddefnyddio’ch dwylo 
ac offer sylfaenol. Gyda chyllell a 
rholbren, rydych yn barod ar gyfer 
gwaith slab.

Beth am wneud blwch syml neu 
dŵr cannwyll i ddechrau? Gallwch 
wneud hyn trwy rolio clai yn union 
fel petaech chi’n gwneud toes. 
Mae clai sy’n aersychu ar gael, 
ac nid oes angen ei ffwrndanio 
mewn odyn.

Rholiwch y clai yn llyfn fel bod y 
pedair ochr a’r gwaelod o’r un 
trwch. Er mwyn cysylltu’n darnau 
â’i gilydd, gwlychwch yr ochrau 
gyda dŵr a’u pwyso gyda’i gilydd 
yn ofalus. Llyfnwch gyda’ch bys 
neu ddarn o bren neu offeryn 
metel. Peidiwch â gadael gormod 
o olion bysedd er mwyn cael 
gorffeniad twt. Ar ôl sychu, 
gallwch addurno’r blwch gyda 
phaent acrylig. 

Mwynhewch!  Dechreuwch greu 
cerameg yn eich cartref, cyn 
ymuno â dosbarth nos neu grŵp 
crefft lleol er mwyn cael cyfle 
i ddefnyddio odyn ac arbrofi 
fwyfwy”.

I ddod o hyd i ddigwyddiadau crefft yn eich  
ardal chi, ewch i bbc.co.uk/thingstodo

Mae llawer o sefydliadau yn cynnig 
arddangosiadau a chyfleoedd a welir yn y  
gyfres a’r llyfryn hwn:

 Am arddangosiadau o grefftau traddodiadol yn   
 Lloegr, ewch i english-heritage.org.uk 

 Am gyrsiau a gweithgareddau crefftau ledled y   
 DU, ewch i nationaltrust.org.uk 

 
Rhagor o wybodaeth am weithdai sgiliau a 
chrefftau arbenigol:

 Heritage Craft Association:  
 heritagecrafts.org.uk 

 Craft and Design:  
 craftanddesign.net/craft-guilds 

 Design Museum:  
 designmuseum.org 

 Crafts Council:  
 craftscouncil.org.uk 

 Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched:  
 thewi.org.uk 

Mae gan rai crefftau sefydliadau a all gynnig rhagor 
o wybodaeth am y camau cyntaf. Dyma  
rai ohonynt:

 The Worshipful Company of Blacksmiths: 
 blacksmithscompany.org.uk

 British Artists Blacksmith Association (BABA):  
 baba.org.uk 

 The Association of Woodturners of  
 Great Britain: woodturners.co.uk

 The British Woodturners Association:  
 britishwoodturners.co.uk/

 The British Woodcarvers Association:  
 britishwoodcarversassociation.co.uk 

 The Master Carvers Association:  
 mastercarvers.co.uk 

 The Guild of Machine Knitters:  
 guild-mach-knit.org.uk

 The Knitters and Crochet Guild:  
 kcguild.org.uk

 The UK Hand Knitting Association:  
 ukhandknitting.com

 The Silversmithing Guild:  
 contemporarybritishsilversmiths.org 

 The Craft Potters Association:  
 cpaceramics.co.uk 

 The Society of Scribes and Illuminators:  
 calligraphyonline.org 

 The Calligraphy and Lettering Arts Society:  
 clas.co.uk 

GWNEUD GEMWAITH

CERAMEG

Y CAMAU 
NESAF:Siân Rookwood,  

Gwneuthurwr Gemwaith,
Cyfrannwr Handmade 
Revolution

Rowena Kelley,  
Ceramegydd,
Cyfrannwr Handmade 
Revolution 

AM FWY O WYBODAETH AM Y GYFRES DELEDU,  
EWCH I BBc.cO.Uk/HANDMADE

Cerameg gan Rowena Kelley

Gemwaith gan Siân Rookwood



Defnyddiwch y templed hwn i greu’r penrhwymyn blodeuog papur ar dudalen 18.


