
BAND GWALLT
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Mae hwn yn brosiect cyflym braf y gellir ei wneud gan ddefnyddio ychydig ffabrig.
Gallwch hyd yn oed ei wneud yn ddwyffordd.  Ond cofiwch – unwaith y byddwch

wedi gwneud un, bydd eich ffrindiau i gyd eisiau un hefyd!
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PATTERN PENNAETH
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BAND GWALLT

Defnyddiau Offer

30cm x 40cm (12”x16”) 100% cotwm neu
gotwm poly
Darn 6”(15cm) o elastig lled ½” (1.5cm)
Edau
2 x fotwm tua ½” (1.5cm) mewn diamedr

2 x fand gwallt & 2 x batrwm casin cefn
Peiriant gwnïo
Tâp mesur
Siswrn
2 x bìn cau
Pinnau / Sialc teiliwr & Nodwydd Wnïo
Haearn & Bwrdd Smwddio

• Lwfans Sêm (wedi’i gynnwys yn y patrwm) – ¼” (0.7mm).
• Ôl-bwythwch y semau os na nodir yn wahanol.

1) Dechreuwch trwy osod y 2 ddarn band gwallt â’r ochrau cywir gyda’i gilydd.  Pwythwch yr ochr
hir o’r top i’r gwaelod.  Ailadroddwch yr ochr arall.  Smwddiwch y semau ar agor.

2) Gan gymryd un darn o’r casin a chyda’r ochr anghywir yn wynebu i
fyny, pwythwch un pen yr elastig i un pen byr y casin gan ei gadw’n
ganolog a phwytho ychydig o fewn y lwfans sêm.
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4) Gan ddefnyddio’r pìn cau’n ganllaw, edafeddwch yr elastig i’r casin a
throwch yr holl ffordd drwodd i’r ochr gywir.  Cyn tynnu’r elastig yr
holl ffordd drwodd, smwddiwch semau’r casin yn fflat yna parhewch i
dynnu’r elastig fel ei fod yn ymestyn ychydig y tu hwnt i’r casin agored.
Cysylltwch yr elastig i’r casin gydag ychydig o bwythau a gosod pìn cau
ar bob pen i’r darn casin.

5) Gan ddefnyddio pìn cau’n ganllaw, rhowch un pen i’r casin i mewn i un
pen agored y darn band gwallt a pharhau i fwydo’r casin nes ei fod yn
cwrdd â phen y band gwallt gyferbyn.  Tynnwch y pìn cau.  Gydag ymyl
y casin ac ymylon y band gwallt gyda’i gilydd, pwythwch yr holl haenau
gyda’i gilydd yn ddiogel.

6) Bydd y casin nawr wedi’i amgáu y tu mewn i’r band gwallt. I’w droi
drwodd, teimlwch am y pìn cau sy’n weddill a defnyddiwch hwn i
dynnu’r casin yn araf trwy’r pen band gwallt agored sy’n weddill.
Parhewch i dynnu nes bod y band gwallt ei hun wedi troi trwodd i’r
ochr gywir.  Smwddiwch semau’r band gwallt yn fflat.

3) Rhowch ddau ddarn y casin, â’r ochrau cywir gyda’i gilydd a phwytho’r
ochr hir o’r top i’r gwaelod (gan gymryd gofal i beidio â dal yr elastig
yn eich llinell bwytho).  Ailadroddwch yr ochr arall.  Smwddiwch y
semau ar agor.  Rhowch bìn cau ar ben rhydd yr elastig.

7) Trowch y lwfans sêm o dano ar yr ymylon agored sy’n weddill o’r
band gwallt a’u smwddio.  Tynnwch y pìn cau a slotiwch ben y casin
rhwng y ddwy haen o fand gwallt.  Pwythwch trwy’r holl haenau.



CANLLAW TORRI PATRWM 

Bydd angen i chi dorri 2 fand gwallt a 2 gasyn (rwy wedi cynnwys replica o bob darn ar y ddalen
batrwm ynghyd â chanllaw prawf 1” i wirio bod y maint argraffu’n gywir).

9) Dewisol (os yn ei ddefnyddio gyda mwgwd wyneb) –
Clymwch fotwm ar bob ochr i’r band gwallt tua 2” (5cm) i
fyny o linell sêm y casin/band gwallt (defnyddiwch edau dwbl
os nad oes edau gref ar gael).

8) Os ydych chi’n gallu (ddim yn hanfodol ond yn ddefnyddiol) – gan
ddefnyddio pwyth igam-ogam llydan ac yn ymestyn y casin wrth i chi
wnïo, cysylltwch yr elastig i’r casin ar hyd y canol o un pen i’r llall
(bydd hyn yn atal y casin rhag troelli o amgylch yr elastig wrth iddo
gael ei wisgo).
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NODIADAU


