
CANOPI CHWARAE

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

Y Llyfrgell Benthyca Offer 
Cyntaf yn Sir Gaerfyrddin
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Mae hwn yn brosiect uwchgylchu sy’n defnyddio hen duvet.  Fodd bynnag,
gallwch ddefnyddio unrhyw ffabrig – gall hen lenni net wneud fersiwn ysgafn
hardd.  Mae modd golchi hwn, gellir ei ddefnyddio y tu mewn neu’r tu allan ac

mae hyd yn oed yn ddwyffordd.  Addas ar gyfer pob aelod o’r teulu – gadewch i’w
dychymyg hedfan!
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CANOPI CHWARAE

Cyfarwyddiadau ar gyfer canopi yn unig (clustog wedi’i wneud o ffabrig dros ben).
Mae angen gwybodaeth gwnïo sylfaenol.

Defnyddiau Offer

1 duvet maint brenin – sy’n cau â botymau
1 neu 2 gas gobennydd (cewch 4 darn baner o
1 cas gobennydd)
50cm cortyn neu linyn cryf
Cylch hwla plastig (Diamedr 50cm neu lai)
Edau
Haclif / Cyllell grefft
Tâp gludiog
6 peg pabell neu ffordd arall o’i hoelio i’r ddaear

Peiriant gwnïo
Tâp mesur / Pren mesur
Siswrn
Pinnau / Sialc teiliwr 
Pìn cau
Haearn & Bwrdd Smwddio
Lle ar y llawr neu fwrdd mawr

• Ôl-bwythwch y sêm oni nodir hynny.
• Uchder gorffenedig tua 1.60m.
• Gallwch gyfuno duvets sengl neu ddwbl i gael y maint a ddymunwch.
• Rhaid i led y duvet fod o leiaf 1½ gwaith cylchedd y cylch hwla.  Po fwyaf lled y duvet, y mwyaf

o le fydd y tu mewn i’r canopi.
• D.S. – mae’ch canopi wedi’i grynhoi o amgylch y cylch hwla felly bydd hi’n anoddach gwneud

hyn gyda ffabrig mwy trwchus.

1) Sicrhewch fod y duvet wedi cael ei smwddio.

2) Mesurwch 10cm i fyny o’r ymyl waelod (gyda’r botymau / tyllau botwm) a thorri ar hyd y llinell
hon trwy’r ddwy haen. Rhowch y stribyn hwn i’r naill ochr.

3) Gan weithio o ben y duvet, mesurwch 92cm i lawr yr holl ffordd ar draws, o un ochr i’r llall a
thynnwch y darn uchaf yn unig.

4) Tabiau – O’r darn hwn sydd wedi’i dynnu, torrwch 7 tab 4cm o led a 9cm o hyd.  Plygwch 1cm o
dano i’r ochr anghywir ar hyd y ddwy ymyl hyd crai. Swmddiwch.  Plygwch yn ei hanner ar ei led
gan gyfateb â’r ymylon wedi’u plygu.  Smwddiwch.  Rhowch wyneb-bwyth ar hyd yr ymylon
wedi’u plygu.  Plygwch yn ei hanner ar ei hyd a’i ddal yn ei le â phìn.

5) Trowch y duvet y tu mewn allan, rhowch 6 o’r tabiau ar ben ei gilydd, gyda’r ymylon crai’n
cwrdd, rhwng y duvet blaen a chefn ar fesur cyfartal.  Pwythwch y blaen a’r cefn gyda’i gilydd gan
ddefnyddio lwfans sêm 1cm.  Trowch drwodd i’r ochr gywir a smwddiwch.  Rhowch 
wyneb-bwyth ar hyd y gwaelod a’r ochrau gan ddechrau a gorffen ar ben yr ochr flaen.

6) Gan gadw’r duvet yn fflat, piniwch y duvet uchaf i’r cefn ar hyd yr ymyl sydd wedi’i dorri a
rhowch bwyth cynnal i’w ddal yn ei le 1cm i ffwrdd o’r ymyl grai.

7) Plygwch y duvet yn ei hanner ar ei led.  Ar yr ymyl grai fer, gwnewch 2 farc, y cyntaf 47cm i lawr
a’r ail 2.5cm yn is na hyn.  Pwythwch ar hyd yr ymylon byr gan stopio ar y marc cyntaf ac ail-
ddechrau ar yr ail gan barhau i’r ymylon â’r wyneb-bwyth.  Marciwch bwynt canolog y cefn ar y
brig ac ar y llinell bwythau cynnal.

8) Marciwch bwynt canol y cefn ar y brig ac ar linell y pwythau cynnal.
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11) Gan ddefnyddio ochr botwm y stribed wedi’i dynnu,
torrwch yr holl fotymau i ffwrdd a’u rhoi i’r naill ochr.
Mesurwch 1cm o’r ymyl grai, ei blygu a’i smwddio i’r ochr
anghywir.  Ail-blygwch eto 3cm a’i smwddio (cyfeirir at
hyn fel yr ymyl grai wedi’i plygu).  Marciwch bwynt cefn y
canol.  Ry’n ni’n defnyddio’r darn hwn i ffurfio casin y
cylch hwla.  (D.S. – gwnewch yn siwr y bydd y lled
gorffenedig yn eistedd dros eich cylch hwla yn hawdd,
addaswch y mesuriad wedi’i blygu os na wnaiff e).

12) Piniwch gasin y cylch hwla i’r canopi, gan baru marc
cefn y canol ar y casin ag agoriad blaen canol y
canopi gan ddefnyddio’r llinell pwyth canol gyntaf ar y
canopi fel canllaw i leinio’r casin.  Piniwch yn ei le gan
sicrhau eich bod yn troi’r ymylon crai byr i gyd-fynd â
marc canol y cefn (bydd rhain yn cael eu gadael yn
rhydd i ffurfio agoriad y casin).  Rhowch wyneb-bwyth o
amgylch hyd y casin yn agos at yr ymyl isaf.  Rhowch ail
linell o wyneb-bwyth ar hyd yr ymyl blygu grai 4cm yn
uwch, gan sicrhau eto y bydd y mesuriad hwn yn ffitio’r
cylch hwla a’i addasu os na wnaiff e.

10) Rhowch linell wyneb-bwyth 3cm o’r ymyl wedi’i plygu,
gan barhau yr holl ffordd o gwmpas.  Bydd hyn yn
ffurfio’r casin crog.  Tacluswch ymylon y tab sy’n weddill
a rhoi pìn yn y marc canol gan leoli’r ymylon wedi’u
tacluso ychydig islaw wyneb-bwyth y canopi.
Defnyddiwch wyneb-bwyth i’w ddal yn ei le’n sownd. 

9) Plygwch yr ymyl grai uchaf drosodd 1cm, smwddiwch ac
yna plygwch eto i gwrdd â’r llinell bwythau cynnal sy’n
clymu’r haenau blaen a chefn, gan gyd-fynd â’r marciau
canol y cefn.  Piniwch a rhowch bwyth cynnal i’w ddal
yn ei le gan ddefnyddio lwfans sêm 1cm.  Smwddiwch ar
hyd y linell blygu. 
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3) Cyfrwch faint o dyllau botwm sydd gennych a
phwytho’r nifer cyfatebol o fotymau ar gasin y
cylch hwla ar y canopi (D.S. – bydd angen i chi
fesur y casin a rhannu’r botymau yn gyfartal ar ei
hyd fel y bydd y baneri yn eistedd yn braf wrth ei
grynhoi at ei gilydd).  Byddwch yn ofalus i beidio â
phwytho trwy’r ddwy haen neu ni fydd modd
gwthio’r cylch hwla drwyddo (os byddwch chi’n
rhoi pìn trwy un haen, gallwch ddefnyddio hwn i
helpu i ddal yr haenau ar wahân wrth wnïo).  Os
hoffech i’ch canopi fod yn ddwyffordd, yna
pwythwch fotymau cyfatebol ar yr ochr isaf.

Baneri

1) Smwddiwch y ddau gas gobennydd.  Plygwch yn eu
hanner ar eu lled a marciwch y pwynt hwn.
Mesurwch o un cornel i’r pwynt canolog hwn a
defnyddiwch yr un mesuriad i farcio o’r un gornel i
fyny hyd y cas.  Gan ddefnyddio pren mesur, parwch
y ddau bwynt hyn a marciwch y llinell.  Marciwch
eto 1cm uwchben y llinell hon. Ailadroddwch ar
gyfer pob cornel.  Torrwch ar hyd y llinell uchaf hon
(D.S. – ar ei lled, bydd angen i chi dorri llinell fertigol
i fyny i gwrdd â’r llinell uchaf neu bydd gennych
lwfans anwastad).  Ar ôl i chi dorri’r pedair cornel,
gallwch benderfynu faint yn fwy o gorneli y bydd eu
hangen arnoch i gwblhau eich baneri (defnyddiais i 7
cornel i gyd).  Twtiwch yr ymylon crai.

2) Gan ddefnyddio cylchedd y cylch hwla’n ganllaw,
mesurwch y darn hwn ar eich darn twll botwm gan
sicrhau bod y mesuriad yn gyfartal naill ochr i’r
pwynt canol (D.S. – peidiwch â thocio unrhyw hyd
gormodol).  Gan weithio gyda’r blaen uchaf,
gosodwch eich darnau baneri allan yn gyfartal ar
hyd yr hyd hwn, gan leinio ymyl waelod y stribed
gyda’r llinell wedi’i marcio ar eich darnau baneri.
Piniwch a’i ddal yn ei le gyda wyneb-bwyth.
Mesurwch 3cm i fyny o ben y tyllau botwm a thorri
ar hyd y llinell hon.  Plygwch drosodd 1cm i’r ochr
anghywir ac yna plygu eto.  Rhowch wyneb-bwyth
i’w ddal yn ei le’n agos at yr ymyl blygu hon.
Gwnewch pompoms gan ddefnyddio stribedi 1cm o
ffabrig wedi’u torri o’r darn duvet uchaf sydd wedi’i
dynnu a’u glynu wrth bob triongl baner (Fe wnes i
glymu canol fy pompoms gydag edau gref fel y gallen
nhw gael eu pwytho’n hawdd).



14) Penderfynwch ble yr hoffech i’ch darnau clymu fod a’u gosod yn eu
lle gyda wyneb-bwyth, un ar y blaen ac un ar du mewn y canopi.

15) O’r darn wedi’i dynnu, torrwch ddarn 4cm o led x hyd y darn.
Plygwch 1cm o dano i’r ochr anghywir ar hyd y ddwy ymyl grai a’r
ddwy ymyl fer.  Smwddiwch.  Plygwch yn ei hanner ar ei hyd gan baru’r
ymylon.  Smwddiwch a’i ddal yn ei le gyda wyneb-bwyth.  Dyma’ch
llinyn crog.

16) Gan ddefnyddio pìn cau, edafwch eich llinyn crog i’r casin crog gan barhau yr holl ffordd o
gwmpas ac allan yr ochr arall.  Gwnewch ddau bompom arall a’u pwytho’n sownd i bob pen y
llinyn.
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13) Darnau clymu – O’r darn wedi’i dynnu, torrwch ddau ddarn 10cm o led x hyd y darn.  Torrwch
bob un o’r hydoedd hyn yn eu hanner ar draws y lled.  Plygwch un darn yn ei hanner gan baru’r
ymylon byr ochrau cywir a phwythwch ar hyd y ddwy ymyl hir gan ddefnyddio lwfans sêm 7mm.
Trowch drwodd i’r ochr gywir a smwddiwch.  Tacluswch yr ymyl fer trwy droi 1cm i’r tu mewn
a’i osod yn ei le gyda wyneb-bwyth.  Ailadroddwch gyda’r tri darn sy’n weddill.



17) Gosodwch y cylch hwla (Iechyd a Diogelwch – darllenwch ganllawiau bob amser a
defnyddio cyfarwyddiadau diogelwch priodol wrth ddefnyddio llafnau) – Gan
ddefnyddio haclif neu gyllell grefft finiog, gwnewch doriad trwy led y cylch hwla.  Torrwch y
llinyn yn ei hanner ac atodwch ddarn yn ddiogel i’r ddau ben (gallwch wneud hyn gan
ddefnyddio tâp gludiog cryf neu wneud twll ac edafu’r llinyn trwyddo gan ddefnyddio cwlwm i’w
ddal yn ei le).  Rhowch un pen y cylch hwla i mewn i gasin y cylch hwla a gwthiwch drwodd i’r
ochr arall, gan grynhoi’r canopi wrth i chi fynd.  Gan ddefnyddio’r llinyn, clymwch ddau ben y
cylch hwla gyda’i gilydd mewn dolen ddiogel (D.S. – mae angen tynnu’r cylch cyn golchi’r canopi
felly bydd angen gallu datglymu’r ddolen).

18) Crynhowch y casin cynnal yn dynn trwy dynnu dau ben eich llinyn cynnal.  Edafwch y ddau ben
trwy’r tab (mae hyn yn helpu’r canopi i hongian yn wastad).

19) Atodwch eich baneri, hongiwch y cyfan o goeden neu fachyn, ac edmygu’ch canopi!

Dyluniwyd gan Vanessa o brosiect Y Sied Offer CBSA, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol.
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