
BAG YSGWYDD

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

The First Tool Lending Library 
in Carmarthenshire

Cynlluniwyd yn wreiddiol i gario clorian bwyso, byddai hwn yn gwneud bag traeth
delfrydol gan bod modd ei olchi.  Mae ei faint mawr yn golygu bod ganddo ddigon
o le i ffitio’ch holl bethau hanfodol.  Byddwch chi’n meddwl tybed sut wnaethoch

chi erioed hebddo!
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BAG YSGWYDD

Defnyddiau Offer

Ffabrig allanol – Cotwm trwm, cynfas 
Leinin – Cotwm ysgafn neu gotwm poly
Edau

Peiriant gwnïo
Tâp mesur
Siswrn
Pinnau / Sialc teiliwr 
Haearn & Bwrdd Smwddio

• Lwfans Sêm 1.5cm (wedi’i gynnwys yn mesuriadau’r patrwm) oni nodir yn wahanol.
Mesuriadau’r bag gorffenedig yw 60cm x 40cm x 18cm (23 ½” x 15 ¾” x 7”)

• Marciwch 1.5cm (½ ”) ym mhob un o gorneli’r gwaelod a chorneli isaf paneli’r prif fag a’r
ochrau.

• Gellir newid y ddolen a’r tabiau â rhuban, ond bydd hyn yn effeithio ar gryfder y bag felly dim
ond ar gyfer eitemau ysgafnach y byddai’n addas.

• Argymhellir pwytho cynnal ymylon uchaf y prif baneli a’r paneli ochr cyn cychwyn.

Prif fag: 
63cm (24 ¾”) H x
43cm (17”) Ll

Ochr:
43cm (17”) H x
21cm (8 ¼”) Ll

Gwaelod:
63cm (24 ¾”) H x
21cm (8 ¼”) Ll

Ffesin:
81cm (32”) H x
10cm (4”) Ll

Strap:
81cm (32”) H x 8cm
(3 ¼”) Ll

Tab:
10cm (4”) sgwâr

PRIF FAG                

Torrwch 2 ffabrig allanol

Torrwch 2 ffabrig leinin

GWAELOD

Torrwch 2 ffabrig allanol

Torrwch 2 ffabrig leinin

FFESIN   Torrwch 2 ffabrig allanol

TAB

Torrwch 6

STRAP  Torrwch 2 ffabrig allanol

PANEL
OCHR
Torrwch 2
ffabrig
allanol
Torrwch 2
ffabrig
leinin

FFLAP
MEWNOL

Torrwch 1
ffabrig
leinin
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5) TABIAU – Plygwch un tab yn ei hanner a phwytho ar hyd yr ymylon crai cyferbyn gan
ddefnyddio 1cm o lwfans sêm.  Smwddiwch y sêm ar agor yn ofalus ac yna trowch y tab drwodd
i’r ochr gywir.  Gosodwch y sêm yng nghanol y tab a smwddiwch y tab yn fflat.  Ailadroddwch y
cam hwn ar gyfer y tabiau sy’n weddill.

4) Gyda’r ochrau anghywir gyda’i gilydd, gosodwch y bag leinin yn y bag
allanol a gan baru’r semau a’r ymyl uchaf, rhowch bwyth cynnal yn y
leinin i’r rhan allanol 1cm o’r ymyl.  D.S. Cyn pwytho gyda’i gilydd, mi
wnes i sicrhau’r leinin i’r prif fag ar y tu mewn ym mhob cornel
waelod gydag ychydig o bwythau rhydd (bydd hyn yn helpu’r leinin i
aros y tu mewn i’r bag pan fydd eitemau’n cael eu tynnu allan).

1) Gyda’r ochrau cywir gyda’i gilydd ac yn cyfateb â’ch pwyntiau wedi’u
marcio, pwythwch un ymyl hir o’r gwaelod i un ymyl hir o’r prif fag,
gan orffen ar y pwyntiau sydd wedi’u marcio.  Ailadroddwch gyda’r
ymylon hir gyferbyn.  Smwddiwch y semau ar agor ac yna ar gau.

2) Gyda’r ochrau cywir gyda’i gilydd, pwythwch un ymyl fer o’r prif fag i un ymyl hir o’r panel ochr, gan
baru a gorffen pwytho ar eich pwyntiau wedi’u marcio.  Ailadroddwch ar ochr arall yr un panel.
Smwddiwch y semau ar agor ac yna ar gau.  Ailadroddwch y broses yma gydag ymyl fer y panel ochr
a’r gwaelod.  Os dymunwch (ac os nad yw’ch ffabrig yn gorwedd yn arbennig o wastad ar ôl ei
smwddio), wyneb-bwythwch y semau hyn.  Ailadroddwch y cam hwn gyda’r panel ochr sy’n weddill.

3) Ailadroddwch gamau 1) a 2) gyda’r leinin, gan hepgor unrhyw wyneb-bwytho.
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10) Plygwch y ffesin drosodd i’r ochr gywir a rhowch wyneb-bwyth â’r prif
fag ar hyd yr ymyl blygu isaf, gan gymryd gofal i beidio â phwytho
trwy’r fflap y tu mewn.

9) Gyda’r ochrau cywir gyda’i gilydd, pwythwch y 2 ddarn sy’n wynebu
gyda’i gilydd ar hyd yr ymylon byr i ffurfio darn parhaus.  Plygwch yn ei
hanner ar ei hyd a’i smwddio.  Gan weithio ar ochr anghywir y bag,
parwch y semau sy’n wynebu â phwyntiau canolog y paneli ochr uchaf.
Gan baru ymylon crai’r bag a’r ffesin, pwythwch y bag a’r ffesin gyda’i
gilydd yr holl ffordd o amgylch pen y bag. Smwddiwch y sêm ar agor
ac yna ar gau.  Gyda’r wyneb yn gorwedd yn wastad ac i ffwrdd o’r bag,
rhowch wyneb-bwyth yn y sêm hon i’r ffesin sy’n agos at y llinell sêm.

D.S. byddwch yn pwytho trwy sawl haenen ar y pwynt yma felly
byddwn yn argymell tocio lwfans sêm eich tab gan 0.5cm i leihau’r
swmp.

6) Plygwch y tab yn ei hanner gyda’r ochrau anghywir gyda’i gilydd a’i pinio i gadw’r ymylon byr
gyda’i gilydd (efallai yr hoffech chi roi pwyth cynnal yn lle gwneud hyn).  Ailadroddwch gyda’r
tabiau sy’n weddill.

7) Plygwch y fflap mewnol yn ei hanner, gyda’r ochrau cywir gyda’i gilydd.  Pwythwch y ddwy ymyl
fer.  Smwddiwch y semau ar agor ac yna trowch y fflap drwodd i’r ochr gywir.  Smwddiwch y
semau’n fflat ac ar hyd y llinell blygu gan sicrhau bod yr ymylon crai wedi’u leinio i fyny.  Rhowch
wyneb-bwyth ar hyd y semau.  Rhowch y fflap ar du mewn cefn y prif fag a gan baru ymylon crai’r
prif fag a’r fflap, rhowch bwyth cynnal i’w ddal yn ei le 7mm i ffwrdd o ymyl y sêm.  D.S. dylai
ymylon byr y fflap leinio i fyny â semau cefn yr ochr.

8) Marciwch ganolbwynt bob panel ochr uchaf.  Marciwch 4 pwynt arall
(2 yr un ar flaen a chefn y prif banel) 15cm ar draws o’r semau ochr.
Gan ddefnyddio’r llinell sêm yn eich tabiau, parwch y rhain â’r
pwyntiau sydd wedi’u marcio a’u cadw mewn lle gyda phwyth cynnal
gan gymryd dim mwy nag 1cm o lwfans sêm. 



12) Edafwch y strap trwy bob un o’r tabiau gan ofalu na fyddwch yn troi’r strap.  Yn olaf, gyda’r
ochrau cywir gyda’i gilydd, pwythwch ar hyd yr ymylon strap byr sy’n weddill a smwddiwch y
sêm ar agor.  Ail-blygwch i gyd-fynd â gweddill y strap a rhowch wyneb-bwyth fel o’r blaen.

11) Gyda’r ochrau cywir gyda’i gilydd, pwythwch ddwy ymyl fer y strap.  Smwddiwch y sêm ar agor.
Gyda’r ochrau anghywir gyda’i gilydd, plygwch y darn strap yn ei hanner ar ei hyd a smwddiwch
yn gadarn.  Agorwch allan a phlygwch un ymyl hir crai i gwrdd â’r crîs canolog.  Smwddiwch yn
gadarn ac ailadrodd ar yr ochr hir gyferbyn.  Ail-blygwch ar hyd y llinell ganolog a smwddiwch
unwaith eto.  Rhowch wyneb-bwyth lle mae’r ymylon wedi’u plygu yn cwrdd, gan ddechrau a
gorffen o leiaf 10cm i ffwrdd o’r ymylon byr.
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NODIADAU


