
Beth ydych chi’n ei gael pan fyddwch chi’n uwchgylchu
hen rac esgidiau, darn o bren haenog a rhai teils y

daethoch o hyd iddynt mewn bin elusennol? 

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

The First Tool Lending Library 
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Gall syniadau ddod o unrhyw le ar unrhyw adeg.  Dyna pam, ar brynhawn glawog
wrth dacluso, y gwnaethon ni benderfynu trawsnewid hen rac esgidiau nad oedd

yn cael ei defnyddio, yn fwrdd â theils arno!
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3) Er y gallem deilsio o un ymyl i’r llall, roedd gennym hefyd ddarn o
rimyn sbâr a oedd yn golygu y gallem greu ymyl braf ar gyfer y bwrdd
(cofiwch ychwanegu’r lled ychwanegol i ganiatáu ar gyfer hyn ar eich
mesuriad pren haenog terfynol cyn i chi ei dorri.  Rydyn ni’n siarad o
brofiad yma)! 

Mae blociau meitr yn hynod o ddefnyddiol ar gyfer gwaith o’r fath gan
eich galluogi i gael gorffeniad braf i’ch corneli.

2) Mae’r rac esgidiau wedi’i gwneud o fatonau felly roedd angen i ni atodi
sylfaen gadarn y gallem lynu teils ati.  Gwnaeth darn o bren haenog
oedd dros ben y gwaith i’r dim.  Gan ddefnyddio’r rac esgidiau wedi’i
thorri fel canllaw maint, fe wnaethom weithio allan sut roeddem am i’r
teils gael eu trefnu ar y pren haenog cyn eu torri.  Gwnaethom y pren
haenog ychydig yn fwy na’r sylfaen batonau, fel y byddai gordo bychan
ar y bwrdd gorffenedig a byddai’r teils i gyd yn ffitio’n berffaith.

1) Roedd ein hen rac esgidiau wedi torri yn sylfaen bwrdd
perffaith.  Yn syml, gwnaethom ei lifio i’w wneud yn
wastad a sandio’r ymylon i gael gwared ar unrhyw
ddarnau garw (gwnaethom ddefnyddio un o’r darnau
wedi’u torri i ffwrdd a’i lapio mewn papur tywod i
wneud ein bloc sandio bychan). 
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7) Rydyn ni’n caru teils!  Mae ychydig yn debyg i wneud jig-so gyda’r her
ychwanegol o lefelu’ch holl ddarnau!  Yn yr achos hwn, ni wnaethom
ddefnyddio gwahanwyr teils (mae’r rhain yn eich helpu i gadw bwlch
cyfartal rhwng eich teils).  Rydym yn dilyn ein llygad ar brosiectau fel
hyn.  Os ydych chi’n newydd i deilsio, mae’n debyg y byddem yn
argymell eich bod chi’n dechrau gyda’r gwahanwyr a gweld sut hwyl
gewch chi.

4) Ar ôl hoelio’r pren haenog ar y sylfaen rac esgidiau, fe wnaethon ni
ludo’r rimyn o amgylch ymyl y bwrdd.  Roeddem yn gwybod na fyddai
llawer o bwysau ar y rhimyn felly roedd ei ludo yn iawn, ond fe allech
chi ei hoelio ymlaen pe bai’n well gennych chi. 

5) Cyn atodi’r coesau, fe wnaethon ni ychwanegu rhywfaint o rimyn
gwastad i roi rhywfaint o sefydlogrwydd ychwanegol.  Yna gwaith syml
oedd hoelio’r top i’r coesau.

6) Roedd ein teils yn cynnwys rhai unigol a rhai mosäig, sydd ynghlwm
wrth ei gilydd ar gefnyn rhwyllau mân.  Mae hyn yn ei gwneud hi’n
hawdd i’w dorri ond yn anodd i’w lefelu.  Mae modd prynu cefnyn
arbennig sy’n glynu wrth y mosäig gan ei wneud yn llawer mwy cadarn
ac yn haws gweithio ag e.

Roeddem yn gallu defnyddio sment teils a oedd gennym eisoes ond
dylech bob amser ddarllen y pecyn i sicrhau ei fod yn addas ar gyfer
yr wyneb rydych chi’n gweithio gydag ef.



Mae’r growt a ddefnyddiwyd gennym yn frand sy’n dyblu fel glud a growt.  Iawn ar gyfer glud ond ni
fyddwn yn ei ddefnyddio fel growt eto gan nad oeddem yn hoffi’r gorffeniad a roddodd.  Byddwn yn
cadw at ein cymysgedd powdr arferol y tro nesaf!

Felly, ar y cyfan roeddem yn hapus iawn gyda’r bwrdd gorffenedig.  Roedd yn brosiect braf, hawdd a
gan i ni ddefnyddio cyflenwadau a oedd gennym eisoes, yr unig gost oedd y glud / growt teils.  Roedd
yna elfennau yr oeddem wedi’u cynllunio a rhai y gwnaethom eu hychwanegu wrth inni fynd ymlaen.
Dyna hyfrydwch gwneud rhywbeth i chi’ch hun.  Peidiwch â bod ofn ceisio arbrofi ychydig!
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