
STÔL DROED STORIO

Y Sied Offer – 
The Tool Shed

The First Tool Lending Library 
in Carmarthenshire

Mae hwn yn brosiect uwchgylchu sy’n defnyddio stand CD a bwrdd torri!  Wedi’i
ddylunio’n bennaf fel stôl droed, mae’r top wedi’i badio yn golygu y gellir hefyd ei

ddefnyddio’n sedd i blentyn bach.
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STÔL DROED STORIO

Defnyddiau Offer

Stand CDs pren
Bwrdd torri mawr pren
Darn o ddefnydd (tua 4” yn fwy na’r bwrdd
torri)
Hen flanced/cnu
Wadin (dewisol)
Papur wal (byddwch angen digon ar gyfer holl
ochrau’r stôl y tu fewn a’r tu allan)
Hen wregys
2 fotwm (dewisol)
4 bwlyn drws (dewisol)

Gwn styffylu & styffylau (dim mwy trwchus na’r
bwrdd torri)
Mynawyd
Papur tywod
Glud PVA & Glud cryf 
Tâp masgio
Pensil
Siswrn papur
Siswrn defnydd
Cyllell grefft a bwrdd torri
Morthwyl
Hoelion argaen
4 x bracedi cornel & sgriwiau
Sgriwiau byrion (dewisol)
Paent / chwistrell arian (dewisol)

• Bydd dimensiynau terfynol y prosiect hwn yn dibynnu ar y defnyddiau rydych chi wedi’u defnyddio.
• Mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y defnyddiau a ddefnyddiwyd gennym ni.  Fodd bynnag, gellir
defnyddio’r un cyfarwyddiadau sylfaenol ar gyfer defnyddiau eraill.

• Gallwch newid unrhyw un o’r defnyddiau am eitemau eraill sydd gennych.  Fodd bynnag,
cofiwch os ydych chi’n bwriadu defnyddio hwn fel sedd i blant bach, mae angen i’r defnyddiau
fod yn ddigon cadarn i ddal eu pwysau.

• Mae’r storfa wedi’i dylunio ar gyfer eitemau ysgafn/canolig yn unig.  Meddyliwch am yr eitemau
yr ydych am eu storio wrth gynllunio’r haen sylfaen.

• Mae bwrdd torri hirsgwar yn ddelfrydol, ond gwnaethom ni ddefnyddio un hirgrwn.

PARATOI’R OCHRAU

1) Datgymalwch y stand CDs, gan adael dwy ochr, y brig a’r gwaelod (dim ond un o’r darnau pen
hyn fydd yn cael ei ddefnyddio).

2) Tynnwch unrhyw ddalwyr CDs.

3) O ochrau’r rac CDs, torrwch 2 ddarn sydd yr un lled â’ch bwrdd torri.  Sefwch un o’r rhain i
fyny yn wastad gydag ochr eich bwrdd torri a marciwch ar hyd yr ymyl fewnol.  Gwnewch yr un
peth ar yr ochr arall.  Y mesuriad rhwng y ddwy linell hon yw’r hyd y bydd angen i chi ei dorri ar
gyfer y ddau ddarn ochr sy’n weddill.  Rhain fydd darnau eich bocs.
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8) Ailadroddwch gamau 6 a 7 ar gyfer y papur leinin a hefyd ar ochr isaf eich bwrdd torri.

7) Unwaith y bydd yn sych, gosodwch un o’r darnau bocs, gyda’r papur
wal yn wynebu i lawr, ar y mat torri.  Torrwch y papur sy’n ormodol
yn ofalus o amgylch y top a’r ochrau gan ddefnyddio’r gyllell grefft.
Gadewch y gwaelod.

4) Gosodwch un o’r darnau wedi’u torri ar y papur wal a thynnwch linell bensel yr holl ffordd o’i
gwmpas.  Tynnwch y darn ac yna torrwch o amgylch y siâp gan adael 1cm / ½” ychwanegol o’r
llinell bensil.  Ailadroddwch hyn gyda gweddill y darnau (hwn fydd y papur allanol).  Defnyddiwch
y darnau hyn sydd wedi’u torri yn ganllaw ac ail-dorrwch set arall (bydd hyn yn gweithredu fel y
papur leinin).  Ailadroddwch ar gyfer eich bwrdd torri gan dorri darn leinin yn unig.

5) Ewch dros bob un o’ch darnau bocs yn fras ar y ddwy ochr gyda phapur tywod.

6) Rhowch PVA ar un ochr i’ch darnau bocs.  Rhowch y darn papur wal allanol cyfatebol ar yr
wyneb, gan leinio’r ymylon â’ch llinell bensil a llyfnhau’r wyneb i gael gwared ar unrhyw swigod
aer (gwnaethom ddefnyddio ymyl y mat torri).  Ailadroddwch gyda’r holl ddarnau a’u gadael i
sychu.
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2) Mesurwch waelod eich bocs a chan ddefnyddio cefn y
stand CDs, darn o fwrdd ply yn ein hachos ni, torrwch
hwn i gyd-fynd â’r mesuriadau.  D.S. Roedd yn rhaid i ni
uno dau ddarn gyda’i gilydd a defnyddio tâp a glud ar
gyfer hyn.  Hwn fydd yn creu eich sylfaen.

Ailadroddwch gam 1 i gyd ar gyfer y darnau sy’n weddill, yna
gan ddefnyddio’r un dull, unwch y rhannau gyda’i gilydd.

ADEILADU’R BOCS

1) Cymerwch un darn hir ac un darn byr o ochrau eich bocs.  Gan weithio ar ymyl fyrraf eich darn
hir, leiniwch yr ymyl gydag ymyl ongl sgwâr braced oddeutu 2½ cm / 1” i lawr o’r brig a marcio
lleoliad y twll sgriw.  Gan ddefnyddio mynawyd, gwnewch dwll cychwynnol bach ar gyfer y sgriw
ac yna trwsiwch y braced yn ei le.  Leiniwch y darn ochr byr gyda’r darn hir, gan gydweddu’r
ymylon uchaf a marcio lleoliad twll sgriw y braced.  Ailadroddwch fel o’r blaen, gan sgriwio’r
braced i’w le.



5) Dewisol – gallwch adael ochr isaf y sylfaen fel y mae neu fel y gwnaethom ni, ei orchuddio â
phapur wal.

Y CLUSTOG

1) Gosodwch eich bwrdd torri ar y ffabrig a mesur tua. 5cm / 2” yn ychwanegol yr holl ffordd o
gwmpas.  Torrwch y siâp hwn allan.
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3) Plygwch y papur sy’n weddill drosto ar ymylon gwaelod eich bocs a’i ludo yn ei le.

4) Unwaith y bydd yn sych, rhowch lud cryf o amgylch ymylon gwaelod y bocs a chan leinio’r holl
ymylon, rhowch y sylfaen ar ei ben gan wasgu’n gadarn.  Gadewch iddo sychu.  I gael cryfder
ychwanegol, defnyddiwch hoelion argaen i hoelio’r gwaelod i’r bocs, gan hoelio ar y corneli ac
ychwanegu rhai ar hyd yr ochrau hefyd.

6) I orchuddio ochrau’r bocs, gwnaethom ddewis defnyddio hen wregys.
Torrwch yr hyd i ffitio, ychwanegwch lud a’i osod yn ei le gyda thâp
masgio nes ei fod yn sych.  Am nodwedd ddylunio ychwanegol,
gwnaethom ddefnyddio rhai o’r hoelion argaen oedd yn weddill ar hyd
yr ymylon.

2) Plygwch y flanced neu’r wadin fel bod gennych sawl haen.  Bydd hyn yn
ffurfio padin y glustog felly gallwch leihau neu gynyddu’r haenau yn
dibynnu ar drwch y flanced / wadin a ddefnyddir.  D.S. Os ydych chi’n
defnyddio wadin fel y gwnaethon ni, dim ond un haenen ychwanegol o
flanced sydd ei hangen arnoch chi.

3) Gosodwch y bwrdd torri ar y flanced / wadin a marcio o amgylch y
bwrdd a chan ddefnyddio hwn fel eich canllaw, torrwch trwy’r haenau
padio fel eu bod yr un maint â’r bwrdd.
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4) Gyda’ch ffabrig yn gorwedd yn wastad, â’r ochr anghywir
yn wynebu i fyny, rhowch eich darnau padin yn ganolog
ar ei ben.  D.S. os ydych chi’n defnyddio wadin, hon
ddylai fod yr haenen uchaf.  Rhowch y bwrdd torri, â’r
ochr wedi’i gorchuddio yn wynebu i fyny, ar ben yr
haenau gan gadw’r ymylon yn unol â’r haenau padio.
Gan ddefnyddio’r tâp masgio, plygwch y ffabrig drosodd
a’i dapio i’r bwrdd yn rhydd mewn sawl man.

5) Trowch y bwrdd drosodd i’r ochr gywir yn ofalus.

6) Mae Cam 6 yn ddewisol: Marciwch 2 bwynt ar hyd canol eich clustog ar bellter cyfartal o’r
ochrau (gwnaethom ddefnyddio pinnau ar gyfer hyn ond gallwch ddefnyddio marc pen bach gan
y bydd hwn yn cael ei guddio).  Bydd angen i chi weithio ar arwyneb solet.  Gan ddefnyddio’r
gwn stwffwl a chadw at gyfarwyddiadau Iechyd a Diogelwch, stwfflwch yn ddiogel trwy’r holl
haenau i’r bwrdd wrth y pwyntiau marcio. 

7) Trowch y glustog drosodd.  Gan ddechrau yng nghanol un
ochr, plygwch ymyl y ffabrig oddi tano ac yna drosodd ar y
bwrdd, gan ei dynnu’n weddol dynn wrth i chi wneud hynny.
D.S. Byddwch chi am i’r ffabrig fod yn ddigon tynn fel nad oes
crychau na chribau pan rydych chi wedi gorffen ond heb
unrhyw straen gormodol arno.  Gan ddefnyddio’r gwn stwffwl,
trwsiwch ef i’r bwrdd yn agos at yr ymyl wedi’i blygu.  Nawr
gweithiwch o’r ochr arall ac ailadrodd.  Parhewch i wneud hyn
yr holl ffordd o amgylch y bwrdd, gan blygu’r corneli mor dwt
ag y gallwch.  D.S. Mae’n werth gwirio ochr gywir y glustog yn
rheolaidd i sicrhau bod eich ffabrig yn cael ei dynnu’n gyfartal.
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Fe wnaethon ni ddewis gorchuddio ein botymau
ein hunain i gyd-fynd â ffabrig y stôl.  Gallwch
brynu’r botymau hyn mewn unrhyw siop wnïo
neu grefftau dda gyda’r cyfarwyddiadau wedi’u
cynnwys ar y pecyn.  Maent yn dod mewn
amrywiaeth o feintiau ac yn hawdd eu gwneud.
Unwaith ydych chi wedi dewis eich botymau,
gwnïwch nhw i’r glustog yn ddiogel gydag edau
gref.

CYFFYRDDIADAU OLAF

Gan ddefnyddio un pen o’r rac CDs, torrwch 3 neu 4 darn i weithio’n stopwyr i gadw’r caead rhag
llithro oddi ar y bocs.  Dim ond pan fydd y caead yn cael ei godi i ffwrdd y bydd y rhain i’w gweld
felly eich dewis chi yw eu gorchuddio â’r un papur neu eu gadael fel y maent (bydd angen mynd dros
yr ymylon â phapur tywod os na chânt eu gorchuddio).  Gludwch y rhain i ochr isaf y caead gan
sicrhau eu bod yn ffitio’n glyd yn y blwch unwaith y bydd y caead arno (mi wnaethom ni aros nes
bod y glud wedi sychu ddigon i’w dal yn eu lle ond yn dal i fod yn ystwyth ac yna profi, gan addasu
ychydig lle’r oedd angen).



Fe ddefnyddion ni bedwar hen fwlyn drws i greu traed ar gyfer ein stôl.  Fe
aethom ni drostyn nhw’n ysgafn â phapur tywod, eu chwistrellu â phaent
arian, eu farneisio a’u gludo i’r ochr isaf.  Gallwch hefyd brynu
amddiffynwyr ffelt hunanlynol bach i’w rhoi ar ochr isaf y traed.

Fel y soniais, gwnaethom ddefnyddio bwrdd torri hirgrwn gan mai dyna oedd gennym yn gyfleus.  Fe
ddefnyddion ni ddarn sbâr o fwrdd ply wedi’i dorri i faint y bocs a’i glymu i’r glustog â sgriwiau byr.
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Rydych chi wedi gorffen felly mae’n amser rhoi eich traed i fyny ac ymlacio!


