
SUT I WNEUD GRISIAU TROELLOG BYCHAIN

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

Y Llyfrgell Benthyca Offer 
Cyntaf yn Sir Gaerfyrddin
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Rydyn ni wedi gwneud grisiau bychain a fydd yn rhan o brosiect tŷ tylwyth teg
rydyn ni’n gweithio arno, ond gellir defnyddio’r grisiau ar ei ben ei hun, efallai fel

mynedfa ar gyfer y tylwyth teg yn eich tŷ…
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2) Torrwch y ffyn lolipop yn eu hanner, a
gwthiwch y pen sydd wedi’i dorri’n syth
i’r slotiau yn y rholyn cardbord.

3) Mae strwythur sylfaenol y grisiau bellach yn barod i’w
addurno.  O hyn ymlaen gadewch i’ch dychymyg grwydro!
Gallwch chi fynd yn wladaidd fel y gwnaethon ni, neu
wneud grisiau uwch-fodern – chi sydd â’r dewis! 

1) Torrwch slotiau syth 2cm yn y rholyn cardbord, pob un
1cm yn uwch na’r olaf ac ychydig i’r dde.

Rholyn cardbord o du mewn
ffoil cegin neu cling ffilm.  
Ffyn lolipop.
Ffyn pren.

Llinyn (neu wlân).
Glud PVA.
Paent acrylig
Pren mesur a chyllell grefft.

Gwifren mesur 0.6, 
Dail sgerbwd. 
Hen gleiniau neu fwclis. 

Fe ddefnyddion ni:

Dewisol – ar gyfer addurno:
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5) I wneud canllaw grisiau, torrwch y ffyn pren i lawr i 5cm o
hyd a’u gludo ar du allan i bob gris. 

4) Lapiwch linyn (neu wlân) o amgylch y rholyn cardbord, a’i
lynu i lawr gyda glud PVA i roi golwg wladaidd.

Paentiwch y rholyn cardbord sydd wedi’i orchuddio â
llinyn gyda’r paent acrylig.  Fe wnaethon ni ddewis wmbr
wedi’i losgi fel y gallem wneud iddo edrych fel cangen
coeden.  

6) I wneud y canllaw, fe wnaethon ni ddefnyddio gwifren
gemwaith denau, ond fe allech chi ddefnyddio llinyn, gwlân
neu edau.  Gallwch hyd yn oed ddefnyddio hen fwclis i
wneud rheilen ddisglair.

Torrwyd y wifren yn ddarnau byr, yna’i throelli am ei hun,
cyn lapio’r pennau ar bob ffon fach i’w dal yn ei lle.  Gan
fod y wifren yn denau, gallwch ei throelli a’i chlymu gan
ddefnyddio’ch bysedd, fe wnaethon ni ddefnyddio gefail
gemwaith i glymu gwifren o amgylch y ganllaw ac i sicrhau
bod unrhyw bennau miniog yn cael eu troi i mewn yn ddiogel. 



7) Mae’r grisiau gorffenedig wedi’u haddurno â
dail sgerbwd metelig o siop grefftau a gleiniau
o hen fwclis i ychwanegu ychydig o symudliw.

Nawr y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw ei
roi mewn cornel yn eich tŷ, yn barod i’r
tylwyth teg ei ddefnyddio!
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