
Sut mae gwneud Silff Bren Paled

Y Sied Offer – 
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Dechreuodd y silff artistig hon sy’n edrych yn ddrud fel darn o baled dros ben.
Mae paledi yn wych, gallwch eu troi’n bob math o bethau, dim ond i chi sicrhau
bod ansawdd y pren yn ddigon da ac yn ddigon cryf ar gyfer yr hyn sydd ei angen

arnoch chi.
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4) Felly unwaith y penderfynwyd ar y cynllun, roedd yn rhaid i ni
sandio’r pren, oherwydd gall coed paled fod yn arw iawn ac er bod
gwladaidd yn braf, nid yw sblintiau!  Dyma lle mae peiriant sandio
trydan yn llawer haws a bydd yn cyflymu’r gwaith.  Fodd bynnag,
gallant achosi llawer o ddirgrynu felly mae’n rhaid i chi gofio pa mor
hir rydych chi’n ei ddefnyddio cyn bod angen i chi roi seibiant i’ch
braich.  Sicrhewch bob amser eich bod yn darllen llawlyfr
cyfarwyddiadau’r offer a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y
cyfarwyddiadau diogelwch.

3) Gyda’r cynllun, aethom am linellau anghymesur, i’w gadw’n edrych yn
wladaidd ac wedi’i wneud â llaw, gan sicrhau y byddai’r
amherffeithrwydd yn y pren yn dangos lle bynnag y bo modd.  Yn yr
achos hwn, fe wnaethom hefyd benderfynu cadw’r hoelion rhydlyd
oedd eisoes yn y paled, gan eu bod yn ychwanegu hen ansawdd
gwladaidd hyfryd (fe wnaethon ni eu tynnu, eu torri i lawr fel nad
oedd unrhyw ddarnau pwyntiog yn sticio allan yn y cefn, yna
defnyddio glud i’w dal yn eu lle cyn eu morthwylio’n ôl i mewn).

Er bod mesur yn bwysig, peidiwch â bod ofn defnyddio’ch barn eich
hun ynghylch yr hyn sy’n edrych yn gytbwys.  Wrth feddwl am y
cynllun, aethom gyda’r hyn yr oeddem yn ei hoffi – ac roeddem yn
hoffi’r hyd anwastad.

1) Gall tynnu paled yn ddarnau fod yn waith anodd, felly gwnewch yn
siŵr eich bod chi’n gwisgo menig a sbectol ddiogelwch i’ch amddiffyn
rhag sblintiau pren wedi torri a hoelion.  Os ydych chi’n cael
trafferth go iawn i gael y batonau oddi ar y darnau cynnal yn un darn,
llifiwch nhw i ffwrdd.

2) Os ydych chi angen rhywfaint o ysbrydoliaeth dylunio, edrychwch ar
y rhyngrwyd – mae gan wefannau fel Pinterest syniadau gwych y
gallwch chi eu defnyddio.

Dyna hyfrydwch creu rhywbeth i chi’ch hun, gallwch ei wneud i
weddu i’ch anghenion tra’n ychwanegu eich steil arbennig eich hun.
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7) Dyma lle mae’n rhaid i’r tâp mesur a’r lefel wirod ddod allan!  Mae
angen i chi sicrhau bod eich batonau yn wastad – gallwch ddefnyddio
pensil i farcio llinellau gan ddefnyddio sgwâr saer neu hyd yn oed set
sgwâr plastig o’ch set fathemateg!  Unwaith eto, fe wnaethom ni
ddefnyddio ychydig lud pren i helpu i’w ddal yn ei le. 

6) Fe wnaethon ni dorri dau ddarn o bren i’r hyd cywir (gan fesur ar
draws lled y tri darn cefn, gan adael bwlch bach o bob ochr) oedd yn
creu batonau a fyddai’n cael eu defnyddio i glymu’r hydoedd at ei
gilydd ymhellach.  Er na fydd y rhain yn cael eu gweld, bydd eu sandio
yn ychwanegu at y gorffeniad cyffredinol felly mae’n werth treulio’r
amser yn gwneud hyn.

5) I glymu’r darnau at ei gilydd, mi wnaethom ni ddefnyddio glud pren ar
hyd yr ymylon ochr a gan ddefnyddio clamp, ei adael i sychu.
Byddwch yn ofalus ar y cam yma i gadw’ch holl ddarnau’n gorwedd
yn fflat gan y bydd unrhyw golli siâp yn achosi problemau yn nes
ymlaen.

8) Un o’r eitemau mwyaf defnyddiol y gallwch eu cael yn eich storfa yw
twb o hoelion cymysg.  Fe dalon ni £2 am y rhain, ac maen nhw’n
berffaith ar gyfer gwaith gosod ysgafnach a tasgau llai.  Er mwyn
sicrhau bod ein baton yn hollol sownd, fe wnaethon ni ychwanegu
hoelen neu ddwy hefyd.
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11) Felly nawr roedd angen drilio tyllau er mwyn i’r hoelbren eistedd
ynddo.  Gall fod ychydig yn frawychus ac mae angen bod yn gywir,
ond cymerwch eich amser i fesur lle mae angen i’ch tyllau drilio fod.
Unwaith eto, wrth ddrilio, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn y
cyfarwyddiadau diogelwch ar gyfer yr offer rydych chi’n ei
ddefnyddio.

12) Tric bach – marciwch y dyfnder y mae angen i chi ei ddrilio iddo
trwy roi canllaw gydag ychydig dâp masgio ar eich ebill dril.  Trwy
wneud hyn, mae’n ei gwneud hi’n llawer haws drilio’r dyfnder twll
cywir i’ch hoelbren eistedd ynddo.  Cofiwch, mae angen i chi wneud
hyn ar gyfer y silff sy’n arnofio a darn cefn y silff, felly mae mesur
cywir yn allweddol yma.

10) Os ydych chi wedi rhoi dodrefn fflatpac at ei gilydd erioed, mae’n
debyg eich bod chi’n gyfarwydd â’r hoelbrennau bach sy’n cael eu
defnyddio i gysylltu rhannau gyda’i gilydd.  Gallwch brynu’r rhain fesul
pecyn ond maen nhw’n bendant yn werth eu cadw os oes gennych
chi rai’n sbâr o unrhyw ddodrefn fflatpac rydych chi wedi’i brynu.

9) Popeth yn iawn hyd at hyn.  Nawr am y rhan anodd!  Mae’n ddigon hawdd defnyddio baton i
gynnal silff hefyd ond roeddem ni eisiau i’r silff ymddangos fel pe bai’n arnofio, ac oherwydd hyn,
roedd angen ychydig mwy o gynhaliaeth anweledig.



16) A dyna ni – un silff wladaidd artistig wedi’i chwblhau!  Wnaethom ni
ddim mo’i baentio na’i farneisio – ond gallwch chi benderfynu ar y
gorffeniad sydd orau gennych.  Cymerodd beth amser i’w adeiladu,
ond mae’n ddarn gwreiddiol a fydd yn para am oes!

15) Er mwyn bod yn berffaith siwr, fe wnaethom hefyd ychwanegu cwpl
o hoelion yn y cefn dim ond ar gyfer sefydlogrwydd a chryfder
ychwanegol, ac yn gyffyrddiad olaf, sgriwio bachyn i mewn i ganol y
baton cefn fel y gallwn ei hongian ar wal.

14) Nawr dewch â’r cyfan at ei gilydd!  Leiniwch y silff a’r darn cefn i fyny
gan ddefnyddio’r hoelbrennau, a hoelio’r ddau ddarn gyda’i gilydd yn
ysgafn.  Fe wnaethom ni ddefnyddio’r fainc waith a darn cyfleus o
gardbord i gynnal y silff.

13) Unwaith y byddwch chi’n siŵr bod popeth yn leinio i fyny, dabiwch
ychydig o lud pren i’r hoelbrennau, a’u rhoi yn narn cefn y silff.
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