
BAG LLINYN TYNNU

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

The First Tool Lending Library 
in Carmarthenshire

Mae gan y bag defnyddiol hwn amrywiaeth o ddefnyddiau ar gyfer y tu mewn a’r
tu allan i’r tŷ.  Mae’n syml i’w wneud a gellir hyd yn oed ei wneud o hen gas

gobennydd.
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BAG LLINYN TYNNU

Defnyddiau Offer

2 ddarn 50cm x 54cm (19 ¾” x21”) 100%
cotwm neu gotwm poly
2 ddarn 15mm o led rhuban sidan tua 1.10cm
(43”) yr un
Edau

Peiriant gwnïo
Tâp mesur & Phren Mesur
Siswrn
Pinnau / Sialc teiliwr 
1 x pìn cau
Haearn & Bwrdd Smwddio

• Lwfans Sêm (wedi’i gynnwys yn y patrwm) Yn fras, mesuriadau’r bag gorffenedig yw 45cm
sgwâr.  Nid oes ots os yw’r rhain yn amrywio ychydig.

• Pwythwch y semau ag ôl-bwyth oni nodir yn wahanol.
• Gellir torri ochr neu waelod y bag ar y plyg os oes digon o ffabrig.  Gallwch hefyd ddefnyddio
cas gobennydd ond byddai angen i chi bigo’r ochrau ychydig i greu agoriadau ochr.

• Mae’r bag yma wedi’i wneud i wrthsefyll golchi trwm.  Gellir gwneud fersiwn symlach trwy 
or-gloi neu igam-ogamu’r semau yn Cam 2 (bydd hefyd angen i chi orffen yr ymylon agor ar yr
ochr os gwnewch hyn).

Ochrau a gwaelod

Llinell 1af 1cm

2il linell ½ cm 
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4) CWYSED – nid yw hyn yn hanfodol, mae’n helpu’r bag i eistedd yn unionsyth felly gallwch
hepgor os yw’n well gennych:  Yng nghornel y bag, parwch y semau ochr a gwaelod fel eu bod
yn ffurfio triongl.  Mesurwch 4cm ar hyd y sêm o’r pwynt uchaf ac yna marciwch linell ar ongl
sgwâr i’r sêm.  Pwythwch ar draws y llinell hon.  Tynnwch y bag gyda’r ochr gywir allan a rhoi
ychydig o wyneb-bwyth ar hyd y sêm waelod i ddal y triongl yn fflat y tu mewn i’r bag.
Ailadroddwch ar gyfer y gornel gyferbyn.

1) Ar ochr anghywir y ffabrig, marciwch eich llinellau sialc fel y nodir ar y patrwm.  Gwnewch hyn
ar y ddau ddarn.

2) Ar ochr anghywir y ffabrig, trowch yr ymylon ochr a gwaelod o dano gan ddefnyddio’r llinellau
sialc fel canllaw a rhowch wyneb-bwyth i’w dal yn eu lle.  Gwnewch hyn ar y ddau ddarn.

3) Ar yr ochrau, marciwch 10cm i lawr o ben y bag.  Gan ddefnyddio lwfans sêm 1cm a chyda’r
ochrau cywir gyda’i gilydd, pwythwch o’r marc hwn gan ddechrau ar un ochr a pharhau yr holl
ffordd o gwmpas i’r marc arall.  Smwddiwch y semau ar agor.  D.S. Gwnewch yn siŵr eich bod
chi wir yn sicrhau dechrau a diwedd eich pwytho gan fod y rhain yn fannau sy’n dal pwysau.



6) Ar ochr anghywir y bag, trowch a smwddiwch 1cm o ben y bag (defnyddiwch y llinell sialc 1af fel
canllaw).  Yna plygwch drosodd i gwrdd â’r 2il linell sialc i ffurfio’ch casin.  Rhowch wyneb-bwyth
i lawr yn agos at yr ymyl isaf sydd wedi’i phlygu.

7) Rhowch bìn cau ar un pen darn o ruban.  Edafwch y casin trwyddo gan ddechrau un ochr a
pharhau allan ac i mewn i’r casin nesaf.  Tynnwch yr holl ffordd trwyddo a chlymwch y ddau ben
rhuban gyda’i gilydd yn ddiogel.  Ailadroddwch gyda’r 2il ddarn o ruban ond dechreuwch ei
edafu trwy ochr arall y casin (mae hyn yn golygu y byddwch chi’n cael cwlwm ar bob ochr).  I
gau’r bag, tynnwch y ddau ddarn o ruban clymog.

(Fe wnes i hefyd rhoi wyneb-bwyth yn y gwysed i’w dal yn ei lle y tu allan i’r bag (mae’n plygu i’w
lle’n naturiol ac yn syml, fe wnes i rhoi wyneb-bwyth yn agos at yr ymyl wedi’i blygu).  Unwaith
eto, nid yw hyn yn hanfodol).

5) Os dymunwch, gallwch smwddio a rhoi llinell
ychwanegol o wyneb-bwyth ar yr agoriadau ochr ar ben
y bag (maent eisoes yn dwt – bydd yn helpu’ch semau
ochr i eistedd yn wastad).
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