
MOBEIL PLANT

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

Y Llyfrgell Benthyca Offer 
Cyntaf yn Sir Gaerfyrddin

Fe ddefnyddion ni thema hwiangerdd The Cat and the Fiddle ond gallwch ddewis
unrhyw thema yr hoffwch chi – y Gofod, y Fferm neu fe allech chi hyd yn oed
gynrychioli’ch teulu eich hun!  Mae’r dewis yn ddiddiwedd.  Wedi’i wneud o
ffabrig duvet oedd dros ben o’n prosiect Bag Storio Cewynnau, mae’r mobeil

siriol hwn yn ddigon i wneud i oedolion yn ogystal â phlant wenu!
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MOBEIL PLANT

Deunyddiau Offer

12 x darn o ffabrig tua 20cm sgwâr yr un
6 x darn o ffelt tua 15cm sgwâr yr un
12 x darn Vilene tua 15cm sgwâr
2 x edau lliw (1 sy’n cydweddu, 1 sy’n cyferbynnu)
Peli ffelt (dewisol)
Elastig cygrychu neu elastig cordyn
Rhuban (dewisol)
2 x rhoden hoelbren neu debyg
Detholiad o gymeriadau wedi’u hargraffu

Peiriant gwnïo
Troed brodwaith
Troed rhwymo neu debyg
Siswrn – papur a ffabrig
Pensil
Nodwydd (os ydych chi’n defnyddio peli ffelt)

Nodiadau:
• Bydd y mobeil yn cael ei weld o uchder felly cadwch hyn mewn cof wrth ddewis lliw eich
edau – dylai unrhyw fanylion rydych chi am iddynt fod yn y golwg gael eu gwnïo mewn lliw a
fydd yn wahanol i’ch ffabrig.

•  Ôl-bwythwch oni nodir yn wahanol.

1) Penderfynwch pa ffabrigau rydych chi am eu defnyddio gyda’i
gilydd – bydd y ddwy ochr yn weladwy felly gallwch chi ddewis
cyferbynnu neu gydweddu.  Fe wnaethon ni ddewis eu
cyferbynnu fel bod gennym ni olwg wahanol wrth i’r mobeil
symud.

2) Dechreuwch trwy osod eich Vilene yn ganolog i gefn pob un
o’ch darnau ffabrig – fe wnaethon ni ddefnyddio fersiwn gaiff ei
smwddio ymlaen.
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3) Gosodwch un darn ffabrig yn
fflat, yr ochr gywir yn wynebu i
lawr ac yna gosodwch ddarn
ffelt yn y canol.  Rhowch ail
ddarn ffabrig, y tro hwn gyda’r
ochr gywir yn wynebu i fyny, ar
ben y rhain.  Piniwch o amgylch
yr ochrau trwy’r holl haenau.

4) Gan ddefnyddio pwyth mawr,
gwnïwch ddwy linell o’r top i’r
gwaelod ac ochr i ochr yn
ganolog i ddal yr haenau yn eu
lle.

5) Torrwch o amgylch amlinelliad y cymeriad templed papur y
dewisoch chi.  Nawr, rhowch hwn ar eich darn ffabrig sydd
wedi’i baratoi.  Gan ddefnyddio pensil a gwneud eich marc yn
ddigon clir i’w weld ond heb fod yn rhy drwm, ewch o amgylch
y siâp, gan ei gadw yng nghanol y ffabrig (gallwch ei binio i’w
ddal yn ei le os yw’n haws).  Gwnewch yn siwr eich bod wedi
troslunio’r siâp cyfan cyn tynnu’r papur.
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6) Gan ddefnyddio’r droed
brodwaith a gosod eich
peiriant ar gyfer brodwaith
rhydd, gwnïwch ar hyd yr
amlinelliad pensil gan ofalu
dilyn y llinell mor agos â
phosib.

7) Nawr am law gadarn!  Gan
ddefnyddio siswrn miniog,
torrwch yn ofalus o amgylch
ymyl eich siâp wedi’i bwytho
gan dorri tua 2 / 3mm o’r llinell
bwyth.

8) Gan ddefnyddio’ch troed rwymo (neu droed debyg), pwythwch res o igam-ogam yr holl ffordd o
amgylch eich siâp wedi’i dorri, gan ofalu dilyn ymyl eich llinell bwytho wreiddiol.  D.S. dylai eich igam-ogam
ddechrau ar eich amlinelliad pwyth gwreiddiol a gorchuddio’r 2 / 3mm sydd yn weddill ar hyd yr ymyl.

9) Nawr mae angen i ni bwytho unrhyw fanylion – gallwch chi lunio’r rhain â llaw rydd neu gallwch
chi dorri’r manylion allan o’ch templed papur gam ar y tro a llunio o’u cwmpas.  Nesaf, gwnïwch
ar hyd y llinell, y tro hwn gan fynd drosti sawl gwaith fel bod yr amlinelliad yn sefyll allan. D.S. Os
ydych chi’n defnyddio lliw sy’n cyferbynnu, efallai y gwelwch fod un neu ddwy linell yn ddigonol. 



10) I orffen, rhowch hyd o elastig yn ei le gan ddefnyddio pwyth
igam-ogam.  D.S. Gadewch ddigon o hyd ar gyfer hongian a
pheth ychwanegol i’w glymu i’r hoelbren.

11) Ailadroddwch gamau 1 i 10 ar gyfer y cymeriadau sy’n weddill.

HONGIAN

1) Penderfynwch ar leoliad eich cymeriadau.
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2) Clymwch nhw’n ddiogel i’r darnau hoelbren yn y man ydych chi
am iddyn nhw hongian.  Dewisol – Fe wnaethon ni hefyd lynu
peli ffelt i’r mobeil i’w wneud yn fwy bywiog.  Yn syml, fe
wnaethon ni bwytho’r elastig iddynt.

3) Fe wnaethon ni orchuddio ein hoelbren gyda rhuban, gan dorri
hyd digon hir i lapio o gwmpas o un pen i’r llall.  Clymwch i un
pen a lapiwch e’n gyfartal ar hyd un hoelbren, gan gymryd gofal
i gadw’r elastig yn hongian yn rhydd wrth i chi lapio.

4) Dewch o hyd i ganolbwynt y ddau ddarn hoelbren a’u clymu
ynghyd ag edau gref ac yna, fel yng ngham 3, lapiwch ddarn arall
o ruban o amgylch yr ail hoelbren, gan orchuddio’r edau ganol
wrth i chi wneud hynny.

5) Yn olaf, clymwch hyd o ruban i ganol yr hoelbren i’w hongian.
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A dyna chi – mobeil wedi’i orffen a’n
barod i’r bychan/y fechan ei wylio wrth
iddyn nhw syrthio i gysgu. J


