
proses

beth yw crefft?

pecyn adnoddau



ac archwilio’r cwestiwn... Beth yw Crefft?

Pwy sy’n ei gwneud? 
Pam maen nhw’n ei gwneud hi?  
Ydi crefft o bwys? 

O edrych ar natur crefft a’i pherthynas â bywyd  
pob dydd – yn seiliedig ar bedwar tymor eang 
dros 2 flynedd, ein nod yw ystyried: 

beth yw crefft?

Mae Canolfan Grefft Rhuthun yn hynod falch o lansio
rhaglen newydd a chyffrous o’r enw Beth yw Crefft?
Yn rhan o’r prosiect hwn byddwn yn ymgymryd â
rhaglen 2 flynedd o ddatblygu cynulleidfa, allgymorth  
a rhaglen o gymyn-adnoddau sy’n cynnwys gofod
adnoddau dynodedig newydd ar-lein yng Nghanolfan
Grefft Rhuthun. Rydym am ddychwelyd i’r cwestiynau
sylfaenol ynglŷn â natur crefft a’i pherthynas â bywyd
dyddiol. Beth yw Crefft, Pwy sy’n ei gwneud?  
Pam maen nhw’n ei gwneud hi? Ydi crefft o bwys?

Rydyn ni’n gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan y rhaglen
yma ac, yn bwysicach, y byddwch yn cyfranogi!

deunydd addurn

proses pwrpas



pecyn adnoddau

proses

Proses: cyfres o weithrediadau neu weithdrefnau a berfformir yn ystod 
cynhyrchiad gwrthrych neu ddeunydd. (Chambers Dictionary)

Defnyddir llawer o wahanol brosesau wrth greu celfyddydau a chrefftau. Bydd pawb 
yn datblygu eu ffyrdd eu hunain o weithio tuag at ganlyniad a ddymunir, drwy ddysgu  
a meistroli dulliau profedig. Bydd y mathau o ddefnyddiau, cost neu argaeledd 
cyfarpar yn aml yn pennu’r broses neu’r dulliau a ddefnyddir. Weithiau fe ddarganfyddir 
ffyrdd newydd o wneud drwy arbrofi neu hyd yn oed ar hap. 

Bydd gwneuthurwyr yn sefydlu eu harddull unigol drwy addasu neu ddyfeisio 
prosesau ac ychwanegu cyffyrddiadau personol. Bydd rhai’n dewis cuddio pob 
arlliw o brosesau yn eu gwaith gorffenedig, ac eraill yn dewis cadw marciau 
a thystiolaeth o’r ffordd y gwnaethpwyd y gwrthrych, gan deimlo fod hyn yn 
cyfrannu tuag at ei gymeriad a’i ansawdd unigryw.

Mae’r pecyn hwn yn archwilio’r gwahanol brosesau a ddefnyddir mewn celfyddydau 
a chrefftau drwy ganolbwyntio ar ystod o weithiau dethol. Mae’r pecyn wedi’i gynllunio 
i gefnogi athrawon ac addysgwyr orielau gyda chynllunio, cyflenwi ac ymweliadau 
dilynol i Ganolfan Grefft Rhuthun gyda chasgliad o weithgareddau, syniadau ac 
adnoddau sy’n gysylltiedig â’r thema eang o Broses. Mae’r gweithdai a’r tasgau 
ymarferol yn addas i bob oed a gellir eu haddasu i anghenion penodol eich grŵp chi.

Julie Robson, 2016

 
beth yw crefft? 

ysgrifennwyd gan Julie Robson ar gyfer
y tymor proses beth yw crefft?
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Cynnwys

Serameg 

Gwaith mewn Ffocws: Susan O’Byrne, Lamb, 2012 

Tecstilau  
Gwaith mewn Ffocws: Jilly Edwards, Field Hedges 2, 2013

Metel  
Gwaith mewn Ffocws: Theresa Nguyen, Con Brio, 2010

Gwydr 

Gwaith mewn Ffocws: Bob Crooks, Concision & Grace I, 2015

Pren 

Gwaith mewn Ffocws: Jim Partridge a Liz Walmsley,  

Single Block Seat, 2004 

Mandy Coates: Willow Pot with Birch Catkins, 2015 

Papur  
Gwaith mewn Ffocws: Nel Linssen, Coloured Bracelets, 2014 

Cydnabyddiaethau

cewch eich 
ysbrydoli, 

cyfranogwch!

‘Byddaf yn defnyddio  
dulliau’r gorffennol gyda  
llygaid y dyfodol’

– David Frith, crochennydd 

David & Margaret Frith – Arddangosfa Hanner can mlynedd o Grochenwaith Brwcws  
yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2013



Serameg
Clai yw un o’r defnyddiau hawddaf i fodelu ag o ac mae’r rhan fwyaf o blant wedi chwarae ag  
o ar ryw adeg, hyd yn oed i ddim ond ffurfio ‘nadroedd’ drwy rolio’r deunydd rhwng eu dwylo. 

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd o drawsnewid clai yn llestri cyffredin defnyddiol, yn gerfluniaeth  
a gwrthrychau addurniadol. Gellir caledu’r clai drwy ei adael i sychu yn yr haul neu ei danio 
mewn odyn hyd dymheredd uchel ac yna ei orffen drwy wydro ac addurno. Fe esbonnir  
rhai o’r prosesau isod: 

Cerfio: Mae clai’n ddeunydd meddal iawn sy’n ei wneud yn hawdd ei gerfio. Mae yna  
ystod eang o offer a dulliau y gellir eu defnyddio i fodelu cerfluniau a llestri neu i gymhwyso 
manylion arwyneb ac addurniad. Maent yn cynnwys cyllyll, offer â phen weiren, sbatwlau,  
llifiau, mynawydau, gwlân dur a hyd yn oed gelfi cartref. Bydd y rhan fwyaf o wneuthurwyr yn 
ymgynnull casgliad o offer y gallant eu defnyddio, yn dibynnu ar hoffterau personol ac ar y  
dasg dan sylw: cafnu, crafu, endorri, slaesio, llyfnu, torri etc. I gael y canlyniadau gorau, dylai’r  
clai fod yn galed fel lledr. Fe wnaiff y gwneuthurwr ddysgu drwy brofi a methu, pa offer  
sy’n addas a faint o bwysau sydd ei angen i gynhyrchu’r effaith a ddymunir wrth gerfio.

http://ceramicartsdaily.org/free-gifts/ceramic-carving-tool-techniques-bringing-the-ceramic- 
surface-to-life/

Y broses o danio – pan fydd y pot yn gwbl sych mae’n barod i gael ei danio’n anwydrog mewn 
odyn. Bydd y tanio cychwynnol hwn yn cael gwared ag unrhyw ddŵr o’r clai fel y gellir gwydro’r darn 
heb iddo droi’n ôl yn fwd a thorri. Ar ôl gwydro, rhoddir ail daniad i’r llestr a hynny’n ei wneud yn 
ddwrglos ac mae’n rhoi gorffeniad gloyw i’r gwydredd. Mae yna lawer o ddulliau o danio yn cynnwys:

– Raku – fe dynnir y pot o’r odyn ac yntau’n wynias ac yna fe’i plymir mewn dŵr  
 oer neu lwch lli er mwyn creu effaith mân graciau ar y gwydredd.

– Llestri caled – cânt eu tanio hyd dymheredd uwch na phriddlestri, gan aeddfedu’r  
 clai a’r gwydredd yr un pryd. Bydd y gwydredd yn rhyngweithio â’r clai i ffurfio  
 haen wydredd/glai integrol.

– Llestri pridd: crochenwaith wedi’i wneud o glai, wedi’i gymysgu’n aml â silica,  
 cwarts, ffelsbar etc. Mae angen ei wydro i’w wneud yn ddwrglos.

– Tanio â phren – Mae seramegau sydd wedi’u tanio â phren yng ngwraidd gwareiddiad,  
 gan i danio agored (ar y ddaear heb odyn) esblygu i orchuddio tanau syml â strwythurau  
 brics wedi’u tanio. Mae’r odyn Japaneaidd anagma yn fath hynafol o odyn crochenwaith 
 sydd wedi’i danio â phren lle mae angen cyflenwad parhaus o danwydd ar gyfer tanio,  
 gan fod pren a deflir i’r odyn boeth yn cael ei dreulio’n gyflym iawn.

– Tanio â nwy – bydd yn caniatáu i’r crochenydd reoli cymhareb yr ocsigen i’r nwy. Bydd 
 amddifadu’r odyn o ocsigen yn creu atmosffer a elwir yn ‘rydwythiad’ lle gellir cynhyrchu 
 carbon monocsid. Y broses o losgi ocsigen sydd wedi’i gyfuno’n gemegol yn y clai a’r 
 mwynau gwydrog sy’n rhoi eu nodweddion unigryw i’r seramegau sydd wedi’u tanio â  
 fflam naturiol. 

– Datblygwyd odynau trydan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, maent yn awr 
 yn cynnwys odynau trydan wedi’u rheoli gan gyfrifiaduron. Gan eu bod yn gallu tanio i 
 dymheredd sydd wedi’i ragosod ac i amserlenni cymhleth mae’r artist grochenydd  
 unigol yn gallu gweithio ar ei ben ei hun.
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Gwydro: defnyddir toddiant hylif o fwynau wedi’u malu’n fân i orchuddio crochenwaith.  
Fe drochir y crochenwaith mewn gwydredd neu gellir ei chwistrellu neu ei baentio arno.  
Yn ystod y tanio bydd yn ymdoddi i’r clai i greu arwyneb sy’n anhydraidd.  
Gweler: http://www.howtomakepottery.com/glazing_and_firing.html

Adeiladu â llaw: dyma’r dulliau mwyaf cyffredin o wneud crochenwaith â llaw:

– Torchi – mae wedi ei ddefnyddio i wneud llestri clai am filoedd o flynyddoedd. Mae’r dull yn 
 caniatáu i’r crochenydd adeiladu a llunio waliau drwy dorchi ‘nadroedd’ hir o glai a rhoi un 
 dorch ar ben un arall hyd nes y cyflawnir yr uchder a’r ffurf a ddymunir. Yn aml bydd llestri 
 torchog â ‘phot pinsh’ yn sail i adeiladu arno.

– Pinsio – gwneud ‘pot pinsh’ yw un o’r dulliau symlaf a hynaf. Gan ddechrau â phelen  
 o glai, fe bwysir bodiau i mewn i’r canol, ac yna fe grëir waliau’r pot drwy binsio’r ochrau 
 rhwng y bysedd a’r bodiau a throi’r bêl yn barhaus yn eich llaw. Yna fe wthir y pot ar 
 arwyneb fflat i greu gwaelod. 

 
Adeiladu slabiau yn golygu rholio lwmp o glai ar arwyneb fflat â rholbren rhwng dau stribed 
o bren o’r un trwch, i sicrhau bod y slab yn cael ei rolio allan yn wastad. Pan fydd y clai wedi 
sychu ac yn galed fel lledr, fe dorrir y slab â chyllell finiog i’r siapiau a ddymunir i gael eu gosod 
drwy bwyso’r ymylon llaith at ei gilydd. Gweler: http://www.lakesidepottery.com/HTML%20Text/
Methods%20of%20Handbuilding.htm. https://www.youtube.com/watch?v=u-dIdKI-exI

Gwasgu mowldiau yw’r dull o ffurfio gwrthrychau drwy bwyso’r clai meddal i fowld â’r bysedd. 
Gwneir mowldiau fel rheol o blastr ac y maent yn arbennig o ddefnyddiol i wneud yr un ffurfiau 
dro ar ôl tro. Gellir eu gwneud yn hawdd â llaw neu eu prynu gan gyflenwyr seramegau. I gael 
gwybodaeth a chyfarwyddiadau ar gyfer gwneud mowldiau gwasgu gweler:  
https://www.youtube.com/watch?v=um0GLs-ahkw  
http://annakeiller.com/tag/press-moulding 

Clai papur (clai-ffeibr yn yr UDA) yw unrhyw gorff clai lle mae ffibrau sydd wedi’u prosesu 
(papur yw’r mwyaf cyffredin) wedi’u hychwanegu. Gellir gwneud llestri pridd, teracota,  
 

Lowri Davies



Gweithdai Catrin Howell yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

crochenwaith caled, porslen a tsieni asgwrn yn glai papur. Mae’r broses o danio ar gyfer clai  
papur yn debyg i danio clai confensiynol. Bydd amnewid peth o’r clai am ffeibr yn lleihau màs 
thermol clai, a hynny yn ei dro’n lleihau ymhellach yr ynni sy’n ofynnol i danio’r gwaith, a bydd  
y gwrthrych terfynol yn pwyso llai na chlai confensiynol. 
 
Castin slip: dull o greu seramegau o fowld plastr. Caiff y slip castio (clai hylif) ei dywallt i’r 
mowld a bydd y clai’n sychu i’w siâp wrth i’r plastr amsugno’r dŵr.

Llusgo slip – yw cymhwysiad llinellau o slip i arwyneb clai gan ddefnyddio dosbarthwr â blaen 
main (yn debyg i drwynell addurno cacennau). O ganlyniad, bydd yr addurniad sydd wedi’i 
godi’n ychwanegu gweadedd gweledol i’r seramegau. Gweler: https://www.youtube.com/
watch?v=Nk4zNN05c68 

Taflu – daw’r term o’r gair Hen Saesneg ‘thrawen’ sy’n golygu ‘i droi’. Rhoddir lwmp o glai ar ganol 
olwyn sy’n troi a bydd y crochenydd yn gwthio’r deunydd i fyny’n gôn ac yna i lawr i’w ganol  
â bodiau i ffurfio llestr. Fe dynnir y gwaith sydd wedi’i orffen oddi ar yr olwyn â thorrwr weiren.  
Mae angen ymarfer i ddysgu sut i reoli clai a chyflymder yr olwyn er mwyn cynhyrchu pot perffaith. 
http://lakesidepottery.com/Pages/Pottery-tips/Throwing-a-pot-Lakeside-Pottery-Tutorial.htm 

Tasgau

Chwaraewch â chlai! Pwyswch bethau i mewn i slab fydd wedi’i rolio i greu gweadeddau, 
gwasgnodau a phatrymau (ee cregyn, tecstilau, darnau arian, papur wal etc). Gallech dorri  
o gwmpas y darnau mwyaf diddorol i wneud matiau diod addurniadol.

Gwyliwch grochenydd wrth ei waith! Gallech ymweld â stiwdio neu weithdy a siarad am 
wahanol brosesau neu gallech wylio fideo (http://www.wimp.com/claypottery/)

Holwch am wahanol wydreddau.

Gwnewch bot o dorchau o glai – os nad oes gennych odyn, defnyddiwch glai sy’n sychu  
yn yr aer fel ‘Fimo’ neu ‘Das’.

Adnoddau Pellach
Connell, Jo, The Potter’s Guide to Ceramic 
Surfaces, Apple Press 2002
Turner, Anderson, Surface Decoration Techniques,  
Amer Ceramic Society, 2014 Mattison, Steven,  
The Complete Potter: The Complete Reference  
to Tools, Materials and Techniques for all Potters  
and Ceramicists, Apple Press, 2003
Cooper, Emmanuel, Ten Thousand Years  
of Pottery, The British Museum Press, 2002
Cooper, Emmanuel, Contemporary  
Ceramics, Thames & Hudson, 2009 
Leach, Bernard, A Potter’s Book,  
Faber and Faber, 2011
 
www.vam.ac.uk/page/c/ceramics/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/ 
archif-arddangosfeydd/



6-7

Susan O’Byrne, Lamb, 2012

Gwaith mewn Ffocws: Susan O’Byrne 
Lamb, 2012

‘Mae’r ffordd y byddaf yn gwneud fy ngwaith yn perthyn i’r ffordd yr oeddwn yn gwneud  
pethau pan yn blentyn mewn papiér mâché.’

Fe ddatblygodd Susan O’Byrne ei hagwedd unigryw tuag at fodelu fel dull o ddatrys problemau.  
A hithau’n fyfyriwr celf yng Nghaeredin, byddai wrth ei bodd yn cyfuno arlunio a gludwaith.   
Pan ddechreuodd weithio â seramegau, fe ddyfeisiodd ddull o drosi’r disgyblaethau hyn  
i dri dimensiwn: ‘Dechreuais arlunio â weiren a darnau o glai gludwaith.’

Fodd bynnag, bydd metel yn ehangu yn yr odyn wrth i glai grebachu ac felly ‘daeth ceisio 
gwneud i bopeth lynu at ei gilydd yn sialens.’ Ei hateb oedd proses bersonol iawn o wneud,  
gan ddechrau ag armatwr micro-weiren a rhoi arno ddarnau o glai porslen â phrint a  
phatrwm arnyn nhw i ffurfio croen:
 
‘Caniateir i droellau a gwyriadau naturiol y ffrâm weiren a chrebachiad y clai o’i chwmpas  
yn ystod y tanio bennu osgo’r anifail gorffenedig. Mae’r elfen o siawns yn y prosesau  
hyn yn ganolog i’m gwaith i.’

 
 



Bydd y dalennau o glai papur patrymog a roddir ar y ffrâm yn cael eu paratoi ymlaen  
llaw drwy ddefnyddio’r broses ganlynol:
 
– Gwneud stensil o’r patrwm sydd i’w ddefnyddio.

– Paentio drwy’r stensil â slip clai papur trwchus ar arwyneb fflat, llaith.

– Pario’r stensil i ffwrdd gan adael y patrwm wedi’i argraffu ar yr arwyneb.

– Paentio haen o slip clai papur tenau mewn lliw gwahanol dros y patrwm.  
 (daw hyn yn gefndir i’r dyluniad)

– Pario’r ddalen gyfan i ffwrdd ac yna ei gludio mewn darnau ar y ffrâm weiren.

Bydd Susan yn gwneud cerfluniau anifeiliaid hefyd ar raddfa fach, gan ddechrau â maquette 
papiér mâché a chreu mowld er mwyn castio’r gwaith. Esbonia fod arwyneb fel tapestri’r Lamb 
yn adlewyrchu ei diddordebau mewn bwystoriau canoloesol: ‘Byddaf yn meddwl am anifeiliaid 
bob amser fel rhannau o gasgliadau ac yn fy nghasgliad i, fel mewn hanes, mae’r oen yn 
cynrychioli rhywbeth ysgafnach mewn cyferbyniad i natur dywyllach yr afr, dyweder.’

Tasgau

Gwnewch lun o anifail gan ddefnyddio dim ond llinellau ac yna gwnewch gopi o hyn  
mewn weiren. Llenwch y gwagle â darnau gludwaith o bapur neu ffabrig patrymog.

Gwnewch fodel mewn clai papur neu papiér mâché a’i addurno â gludwaith neu  
baent. Ceisiwch gipio cymeriad neu natur yr anifeiliaid unigol. Gwnewch fwystawr!

Gwyliwch fideo o Susan O’Byrne wrth ei gwaith https://www.youtube.com 
watch?v=NTmskLM0JDw ac yna ysgrifennwch adroddiad â chyfarwyddiadau clir.  
Defnyddiwch yr adroddiad hwn i gyfansoddi stori am gerflunydd sy’n dod ag anifeiliaid yn fyw!

Dyluniwch stensilau a’u torri allan o gerdyn. Defnyddiwch nhw i greu dalennau  
o bapur patrymog.

Adnoddau Pellach
Elizabeth Moignard a Philip Hughes,  
Susan O’Byrne: Pum Chwaer a Choeden Deuluol,  
Canolfan Grefft Rhuthun 2015
 
http://www.susanobyrne.com/en/about.html 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/ 
archif-arddangosfeydd/ 

 
 
Susan O’Byrne, Red-headed Finch, 2015 
ffoto: Bruno Gallagher 
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Tecstilau
Daw’r gair ‘tecstil’ yn wreiddiol o’r Lladin ‘texere’ sy’n golygu ‘i wehyddu’ ac fe’i defnyddir i ddisgrifio 
deunydd hyblyg sydd wedi’i wneud o rwydwaith o ffibrau neu edafedd naturiol neu artiffisial. Gellir 
defnyddio tecstilau’n swyddogaethol er mwyn cynhesrwydd, diogelwch ac insiwleiddio ac er mwyn 
addurniad personol ac ar gyfer eitemau dodrefn i’r cartref. Gellir cynhyrchu patrymau a dyluniadau  
yn rhan o’r broses o wneud y defnyddiau (ee gwehyddu neu wau gwahanol liwiau a gweadeddau  
i mewn i’r ffabrig neu eu hychwanegu ar ffurf appliqué a brodwaith).
 
Rhoddir rhai o’r prosesau a ddefnyddir wrth wneud tecstilau isod: 

Appliqué: gwnïo neu lynu darnau o ffabrig i arwyneb mwy o ddefnydd i gynhyrchu llun neu batrwm.

Crosio: gwaith llaw lle gwneir edafedd yn ffabrig gweadog drwy ddefnyddio nodwydd fachog.

Llifo: proses o ychwanegu lliw at gynhyrchion tecstil fel ffibrau, edafedd a ffabrigau. Mae yna  
lawer o ddulliau o lifo gan ddefnyddio cemegau neu lifynnau naturiol, â llaw neu â pheiriant  
(gweler y dolenni isod i gael gwybodaeth bellach).

Brodwaith yw’r broses o addurno ffabrig neu ddefnyddiau eraill â nodwydd ac edau neu 
edafedd. Gall brodwaith hefyd gynnwys defnyddiau eraill fel stribedi o fetel, perlau, gleiniau, 
cwils, a secwinau.

Ffeltin: matio, cywasgu a phresio ffibrau â’i gilydd i greu ffabrig sydd heb ei wehyddu.

Gwau: caiff edafedd eu cydblethu a’u dolennu â’i gilydd, un ai â llaw (â gweill) neu â  
pheiriant i greu ffabrig.
 
Brodwaith peiriant: y broses lle defnyddir peiriant gwnïo neu beiriant brodwaith i greu 
patrymau ar decstilau. Fe’i defnyddir yn aml yn fasnachol i greu brand, ar gyfer hysbysebu 
corfforaethol ac addurniad i iwnifform.

uchod: Ptolemy Mann. de: Ptolemy Mann, Circle 1, 2011



Pletio: creu plygiadau o’r un lled drwy ddyblu’r brethyn yn ôl arno’i hun a’i bwyso neu ei  
gysylltu â phwythau.

Printio: y broses o gymhwyso lliw neu addurniad patrwm i ffabrig. Bydd y lliw’n cael ei  
fondio i’r ffeibr i wrthsefyll golchi, ffrithiant a phylu.

Cwiltio: padio a phwytho haenau o ffabrig â’i gilydd i greu patrwm addurniadol.

Shibori: dull Siapaneaidd o ychwanegu patrwm i ffabrig drwy gywasgu, rhwymo a llifo.

Nyddu: rhan o’r broses o weithgynhyrchu lle bydd edeifion o ffibrau’n cael eu cordeddu  
â’i gilydd i ffurfio edafedd.

Pwytho: i drwsio neu uno â’i gilydd ddarnau o ddefnydd â dolenni o edau neu edafedd.

Tapestri: ffabrig tecstil trwchus sy’n cynnwys ystof ac arno fe wehyddir edeifion lliw â  
llaw neu beiriant i gynhyrchu dyluniad. Fei’i defnyddir yn aml ar gyfer croglenni ar waliau, 
gorchuddion clustogau, eitemau dodrefnu etc.

Gwehyddu: cyfuno neu gydblethu edafedd neu edau hir i greu ffabrigau.

Tasgau

Holwch am y Chwyldro Diwydiannol a’r ffordd yr effeithiodd ar gynhyrchiad tecstilau.  
Sut mae technoleg fodern wedi effeithio ar ffasiwn a’r diwydiant dillad?

Gwnewch orchudd clustog clytwaith… neu gallech weithio efo’ch gilydd fel grŵp i gynhyrchu cwilt.

Edrychwch ar baentiadau Henri Matisse, Gustav Klimt neu Fiona Rae. Gwnewch ludwaith 
tecstil neu groglun appliqué yn seiliedig ar un o’u paentiadau.

Dysgwch wau neu grosio! Dechreuwch â siapiau syml a phwythwch nhw â’i gilydd i wneud 
croglun neu orchudd. Gallech weithio gyda’ch gilydd fel dosbarth.

Gwnewch wŷdd cardfwrdd a chrëwch eich tapestrïau eich hun!  
Gweler er enghraifft: http://www.biglearning.org/article-cardboard-loom.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=QDCgldHpSFs

Adnoddau Pellach 
Alysn Midgelow-Marsden, Stitch, Fibres, Metal & Mixed Media  
(The Textile Artist), Search Press Ltd, 2014
Mary Schoeser, World Textiles: a Concise History,  
Thames and Hudson, 2003
Kim Thittichai, Reclaimed Textiles Techniques for paper,  
stitch, plastic and mixed media, Batsford Ltd, 2014
 
www.textileschool.com   http://www.shibori.co.uk/shibori.html
www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/design/textiles/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/
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Gwaith mewn Ffocws: Jilly Edwards
Field Hedges 2, 2013

‘Yr hyn rwy’n ei hoffi yngŷn â gwehyddu yw nad oes dim yna i ddechrau felly, yn eithaf  
tebyg i gerfluniaeth, mae’n rhaid i chi lunio rhywbeth.’

Fe ddisgrifiwyd Jilly Edwards fel artist gwych sy’n gweithio mewn celfyddyd sydd wedi’i 
gwehyddu. Mae’r golchliwiau eang yn ei thapestrïau’n eich atgoffa o baentiadau haniaethol  
ac nid yw’n syndod o gwbl ffeindio fod Howard Hodgkin yn un o’i hoff artistiaid. 

Fel Hodgkin, mae llawer o’i gweithiau’n ymateb i dirwedd ac yn ysgogi ymdeimlad o fod  
mewn lle neu’n teithio drwyddo. Mae ei chyfuniad o liwiau a gweadeddau’n cipio’r tywydd,  
yr hinsawdd, lliwiau, arogleuon a hyd yn oed synau y bydd yn eu cysylltu â lleoliadau  
penodedig y mae wedi ymweld â nhw. 
 
Man cychwyn gwaith Edward’s yw ei braslyfr sy’n llawn o ddarluniau a nodiadau sydd wedyn  
yn cael eu dehongli neu eu distyllu’n ddyluniadau ar gyfer tapestrïau. Esbonia nad yw ei gwaith 
yn ymwneud â thirwedd, ond ei hymateb personol hi iddo: ‘Mae’n ymwneud â’m teimladau i,  
fy meddyliau i, atgofion y mae’r golygfeydd, y geiriau a’r synau’n eu hysgogi ynof i.’

Mae Field Hedges 2 yn cipio’r profiad o deithio drwy’r dirwedd ger Caeredin ar drên. Daw 
ffurf sgwâr y tapestri bychan yn ffenestr, neu’n giplun – delwedd ddiflanedig neu atgof o le yr 
aethpwyd drwyddo. Mae’r blotiau melyn yn cipio effeithiau golau ar y caeau o had rêp olew, 
tra bo strociau llorweddol yn awgrymu llinellau o wrychoedd yn troelli heibio’r ffenest. Uwchben 
mae du a llwyd clytiog yn dwyn i gof gymylau storm bygythiol. Gan ddefnyddio ystof cotwm  
a gwehyddu llinellau o anwe wlân cotwm a llin, mae Jilly yn dwyn i gof nid dim ond lliwiau’r  
tirlun gogleddol ond hefyd y gweadeddau tonnog.  

Jilly Edwards, arddangosfa Adlewyrchiadau & Ymchwiliadau yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2011



Mae ei phroses yn dilyn y camau canlynol:
 
– Mae’n dechrau drwy osod ei gwŷdd â llinellau o ystof cotwm tyn. 

– Yna mae’n gwehyddu llinell o edafedd drwy’r ystof ac yn ei daro â bobin i greu  
 sail wastad ar gyfer y llinell nesaf.

 – Caiff hyn ei ailadrodd, gan adeiladu’r llinellau o wahanol liwiau, ac archwilio  
 ei brasluniaua’i ‘chartŵn’ yn gyson bydd yn eu pinio i’r wŷdd fel canllaw.

– Yn y diwedd bydd y tapestri’n ymddangos ar ôl cyfnod o waith egnïol a all  
 gymryd misoedd weithiau!

Pan fydd yn cael ei arddangos ochr yn ochr â gwaith arall o’r gyfres hon, Field Hedges 1  
a Fences 1, daw’n rhan o ddilyniant, yn awgrymu treigl amser nid dim ond ar y daith ond 
hefyd y broses lafurus o wehyddu ynddi’i hun.

Tasgau

Gwyliwch fideo o wehydd yn gweithio (eg: https://www.youtube.com/watch?v=Gm-vF92eSJE)

Cadwch eich nodiadau taith eich hun o daith mewn car, trên, awyren neu hyd yn oed ar  
droed. Nodwch ar bapur eiriau, lliwiau, siapiau, arogleuon etc. Defnyddiwch nhw i ail-greu  
eich profiad mewn paentiad haniaethol, cerdd neu ddyluniad ar gyfer tapestri.

Arbrofwch â gwehyddu! Rhowch wahanol ddefnyddiau o gwmpas yr ystof fel papur, ffoil, 
brwyn, plu… byddwch yn ddyfeisgar!

Coreograffwch ddawns yn seiliedig ar wehyddu. Cymrwch un o ddyluniadau Jilly Edwards fel 
man cychwyn a cheisiwch ail-greu’r rhythmau, y lliwiau a’r naws â symudiad, sgarffiau a stepiau.

Adnoddau Pellach
Philip Hughes a June Hill,  
Jilly Edwards,  
Reflections and Investigations,  
Canolfan Grefft Rhuthun 2011
Jilly Edwards a Matthew  
Koumis, Jilly Edwards  
(Portfolio Collection),  
Telos Art Publishing, 2000

http://www.jillyedwards.co.uk/
http://bletheringcrafts.blogspot.
co.uk/2011/06/jilly-edwards.html 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/ 
archif-arddangosfeydd/

Jilly Edwards, Field Hedges 2, 2013
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Arddangosfa Codi’r Bar yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2008

Metel
Cafodd y gallu i drawsnewid mwyn yn ddeunydd defnyddiol effaith enfawr ar wareiddiadau 
cynnar. Drwy gymhwyso gwres dwys, morthwylio a gofannu, roeddent yn gallu gwneud  
offer, defnyddiau adeiladu, arfau ac eitemau domestig fel powlenni, platiau a llestri. Wrth i 
brosesau ddatblygu a dod yn fwy coeth, fe ehangodd hefyd amrediad eu defnydd o emwaith 
cymhleth neu ddarnau peiriannau i hytrawstiau ar gyfer adeiladu. 

Yn draddodiadol câi addurniadau personol fel mwclis, modrwyau neu freichledi eu gwneud  
o fetelau gwerthfawr neu byddant yn eu cynnwys. Yn yr oes fodern, daethpwyd i werthfawrogi 
gemwaith am resymau artistig ac esthetig yn hytrach na’i gost neu ei ddefnyddiau. Mae technoleg 
newydd fel weldio laser, yn caniatáu i emyddion cyfoes greu gwaith sy’n gynyddol goeth, yn aml 
yn cyfuno defnyddiau a gweadeddau annisgwyl. 

Mai rhai prosesau a ddefnyddir mewn gwaith metel yn cynnwys:

Gofannu arian: codi neu drawsnewid metel dalennog arian yn llestri arian  
(fel llestri, canwyllbrennau, platiau etc), cerflun neu emwaith. 

Gofannu: proses o siapio metel gan ddefnyddio prosesau fel morthwylio,  
gwasgu neu rolio ag offer.

Rhwyllo: proses lle defnyddir offer i greu twll mewn dalen o fetel.

Sodro: proses lle bydd arwynebau metel yn cael eu huno drwy doddi a rhoi solder  
(metel fel rheol) yn yr uniad.

 
 
 



Julie Blyfield – Gof Metel Awstralaidd wrth ei mainc ddylunio yn ei stiwdio: Arddangosfa ‘Panorama’  
yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2015

Castio: tywallt metel tawdd i fowld o’r gwrthrych gwreiddiol sydd wedi’i wneud fel rheol  
mewn plastr. Wedi i’r metel galedu, fe dynnir ffurf y cast o’r mowld ac (os bydd angen)  
bydd pob arwydd o’r broses o gastio’n cael ei ffeilio i lawr a’i sgleinio. Bydd yn well  
gan rai gwneuthurwyr adael y dystiolaeth o’r broses ar y gwaith gorffenedig.

Naddu: dull a ddefnyddir i ddiffinio neu fireinio ffurfiau dyluniad arwyneb ac i’w codi i  
gerfwedd isel. Defnyddir gwahanol gelfi i weithio’r deunydd o’r ffrynt drwy forthwylio  
a heb dynnu unrhyw fetel o’r arwyneb.

Weldio: uno’r rhannau metel drwy wresogi’r arwynebau hyd bwynt toddi â chwythbib,  
arc drydan, neu ddulliau eraill, a dod â nhw at ei gilydd drwy wasgu, morthwylio, etc. 

Enamlo: cymhwysiad neu ymdoddiad sylwedd gwydrog, afloyw fel rheol i arwyneb  
metel fel math o addurniad neu ddiogelwch.

Tasgau

Holwch am ddulliau castio, e.e. y broses ‘cwyr a gollwyd’. 

Gwnewch gastiau o wrthrychau (neu eich dwylo a’ch traed!) gan ddefnyddio  
hambwrdd tywod a phlastr.

Cerddwch o gwmpas eich ardal leol a ffeindio enghreifftiau o gerfluniau efydd. Cymrwch 
ffotograffau, gwnewch frasluniau a nodiadau. Holwch am eu hanes – pam eu bod yna,  
beth maen nhw’n ei gynrychioli, pwy a’u gwnaeth, sut y cawsant eu creu?

Ewch i ymweld ag amgueddfa neu oriel a chwiliwch am wrthrychau a wnaethpwyd o  
fetel – gwnewch restr o’r gwahanol fathau o fetel a ffeindiwch sut y cawsant eu gwneud.

Gwnewch ‘mobile’ o weiren fetel a siapiau o gerdyn, papur ffoil, lapwyr melysion –  
byddwch yn ddyfeisgar!

Adnoddau Pellach
Joanne Hayward, Mixed Media Jewellery: Methods and Techniques, A&amp, C Black, 2009
Stan Bray, Metalworking: Tools and Techniques, Crowood Press 2003
Philip Hughes, Elizabeth Goring (et al), Arianfollt, Canolfan Grefft Rhuthun 2011 



14–15

Gwaith mewn Ffocws: Theresa Nguyen
Con Brio, 2010

Bydd yr Artist a’r Gof Arian Theresa Nguyen yn dod o hyd i ysbrydoliaeth yn y byd o’i chwmpas  
a bydd yn ceisio ‘cyfleu synnwyr o ffurf organig gan ymgorffori arwynebau synhwyrus, symudiad  
a llif creadigol’. Er mwyn cyflawni hynny, mae wedi meistroli ystod o brosesau ac mae’n parhau  
i ddysgu dulliau newydd ac arloesol o weithio ag arian.

Bydd Theresa’n dechrau drwy fraslunio ffurfiau naturiol a bydd yn defnyddio’r darluniau  
hyn i ddylunio ei gwaith arian. Wrth ei wneud, roedd Con Brio yn cynnwys tair proses:

– Yn gyntaf oll, fe wnaethpwyd pob elfen o’r dyluniad drwy blygu dalen o fetel yn ei hanner 
 a defnyddio morthwyl gweadog i gymhwyso patrwm i’r arwyneb. Bydd Theresa’n disgrifio’r 
 dechneg fel cyfuniad o origami a gofannu. Yna fe wresogwyd yr arian i’w feddalu ac yna 
 fe agorwyd y plygiadau fflat i ddatgelu ffurf gerfluniol. Fe’i siapiwyd ymhellach wedyn 
 dros bren â morthwylion neilon a hefyd cafodd ei bwyso a’i drin â’i bysedd.

– Yn ail, fe ofannwyd yr arian gyda thrawiadau siarp ysbeidiol tra bo’r metel yn wynias.  
 I gynhyrchu hyd pigfain fe forthwyliodd gyfres o drawiadau ar hyd gwialen gron o arian.

– Yn olaf, fe adeiladwyd y strwythur organig o dendrilau, ffurfiau dail yn troelli ac yn hongian, 
 fesul cam drwy sodro’n fedrus arwynebau’r metel gyda’i gilydd. Glanhawyd yr arwyneb  
 drwy drochiad mewn toddiant asid (bath picl) ac fe dynnwyd solder dros ben o’r  
 uniadau drwy ffeilio. 
 
 
 

Theresa Nguyen, Con Brio, 2010. ffoto: Clarissa Bruce. Arddangosfa Arianfollt yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2011



Mae’r canlyniad yn ffurf droellog sy’n llifo’n rhydd, gydag ymdeimlad o egni neu rym, fel yr 
awgryma ei deitl cerddorol. Mae hefyd yn cyfleu brwdfrydedd yr artist tuag at weithio mewn  
metel: ‘Mae arian yn ddeunydd mor gryf a pharhaol ac yn ddigon hydrin i ganiatáu i mi  
fynegi fy ngweledigaeth greadigol yn llawn. Mae arian, yn syml, yn hudol!’

 
Tasgau

Gwyliwch fideo o Theresa Nguyen wrth ei gwaith (https://www.youtube.com/
watch?v=vl617TVLvWw)

Dyluniwch ystod o emwaith sy’n seiliedig ar symbolau cerddorol, offerynnau neu  
sydd wedi’u hysbrydoli gan eich hoff ganeuon.

Ysgrifennwch restr o eiriau ac ymadroddion a ddaw i’r cof pan fyddwch yn edrych  
ar waith Theresa. Defnyddiwch y geiriau hyn i gyfansoddi cerdd â’r teitl ‘con brio.’

Adnoddau Pellach
http://www.theresanguyen.co.uk/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Theresa Nguyen, Lifeforce, 2009. ffoto: Clarissa Bruce. Arddangosfa Arianfollt yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2011

‘Mae’r dechneg hon yn addas i drawsnewidiadau gosgeiddig o arwyneb  
i arwyneb a chyferbyniadau apelgar adrannau trwchus i adrannau tenau.’ 

– Theresa Nguyen
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Gwydr
Ers yr hen oesoedd, mae gwydr wedi’i brosesu ar gyfer ystod eang o ddefnyddiau, yn 
addurniadol ac yn swyddogaethol. Mae gwneuthurwyr wedi arbrofi â gwahanol fwynau ac 
ocsidau, ac wedi datblygu ffyrdd newydd o weithio â’r deunydd er mwyn creu gwahanol 
siapiau, ffurfiau a gweadeddau. Mae prosesau a ddefnyddir i wneud gwydr yn cynnwys:

Llithro: techneg lle bydd gwydr yn cael ei siapio dros fowldiau ar dymheredd uchel mewn odyn. 

Ymdoddi: techneg sydd wedi’i defnyddio ers oddeutu 2000 Cyn yr Oes Gyffredin a  
hynny’n golygu haenu dalennau o wydr o wahanol liwiau a’u gwresogi mewn odyn hyd 
dymheredd uchel er mwyn eu toddi a’u bondio â’i gilydd.

Castio: proses y gellir ei holrhain yn ôl i’r Hen Aifft lle bydd gwrthrychau’n cael eu castio  
drwy dywallt gwydr tawdd i fowld lle bydd yn caledu. Mae prosesau eraill yn cynnwys  
castio mewn odyn, castio i mewn i dywod, graffit neu fowldiau metel.

Gwaith lamp: proses lle defnyddir tortsh neu lamp i newid gwydr i gyflwr toddedig ac yna  
fe’i ffurfir drwy chwythu a siapio ag offer a symudiadau llaw (a elwir hefyd yn weithio â fflam  
neu weithio â thortsh).

Chwythu gwydr: dull sy’n cynnwys enchwythu gwydr tawdd yn swigen gyda chymorth  
tiwb chwythu er mwyn ffurfio llestr.

Engrafu: gellir defnyddio amrywiaeth o ddulliau i dorri neu ysgythru delweddau ac arysgrifau  
i mewn i arwyneb y gwydr ag offer fel cŷn â blaen diemwnt, olwynion sgraffiniol bychan,  
driliau neu durnau. Gellir defnyddio powdwr emeri mân neu dywod hefyd fel sgraffinydd.
 

Arddangosfa goleuo yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2014. chwith–de: Sheldon Cooney, Michael Ruh, Emily Phillips



Gweithio oer: term ar gyfer nifer o ddulliau a ddefnyddir i altro neu orffen gwydr wedi iddo  
gael ei oeri neu ei anelio. Mae’r prosesau hyn yn cynnwys llathru, llifo, engrafu, ysgathru etc.

Torri â jet dŵr: defnyddio jet o ddŵr dan bwysedd uchel iawn, neu gymysgedd o ddŵr  
a sylwedd sgraffiniol.

Pate de verre: o’i gyfieithu’n llythrennol golyga bast gwydr, mae’n fath o gastin odyn lle 
cymysgir gwydr sydd wedi’i falu’n fân iawn â deunydd glynu, fel cymysgedd o wm Arabig   
a dŵr ac fe’i hymdoddir yn aml â gwahanol arlliwiau ac enamelau.

 
Tasgau

Gwyliwch arddangosiad fideo o chwythu gwydr – neu ewch i ymweld â gweithdy  
gwydr neu amgueddfa!

Dyluniwch ffenest wydr lliw. Gallech drosglwyddo eich llun i wydr gan ddefnyddio  
paentiau gwydr neu gwnewch ludwaith â phapur lliw neu seloffen. 

Addurnwch wydr yfed neu deilsen ddrych gan ddefnyddio paent gwydr.

Trafodwch y defnydd o wydr mewn bywyd dyddiol a rhestrwch ei ddefnydd e.e.  
ffenestri, sgriniau gwynt, sbectols, llestri etc. Sut mae gwneud y gwrthrychau hyn?

Gwybodaeth bellach
Jane Dunsterville, The Glass Painting Book: A Complete Introduction,  
Including Over 20 Projects and 100 Trace-off Motifs, David and Charles, 1996
David Whitehouse, Glass: A Short History, British Museum Press, 2012 
Raguin, Virginia Chieffo and Higgins, Mary Clerkin, The History of Stained Glass:  
The Art of Light Mediaeval to Contemporary, Thames and Hudson 2008

http://www.nationalglasscentre.com/learn/activitiescoursesandclasses/familyactivities  
www.britglass.org.uk             www.m.wikihow.com             www.urbanglass.org
www.worldofglass.com         www.glassblobbery.com 

 

Arddangosfa Bob Crooks yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2016
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Gwaith mewn Ffocws: Bob Crooks
Concision & Grace l, 2015

Mae Bob Crooks yn parhau i ddatblygu’r prosesau 
traddodiadol o wneud gwydr, gan weithio allan ffyrdd 
gwreiddiol a heriol o ddefnyddio nodweddion naturiol  
y deunydd hwn drwy blygiant, adlewyrchiad, tryloywder 
neu anrhyloywder. Fe ddylunnir, fe gynhyrchir ac  
fe orffennir pob darn â llaw gan Bob.

I gyd-ddigwydd â’r arddangosfa Van Gogh yn yr 
Academi Frenhinol yn 2010, gwahoddwyd Crooks i 
wneud fasau argraffiad cyfyngedig yn seiliedig ar waith  
yr artist. Datblygodd y gyfres Concision & Grace  
o’r comisiwn hwn. Mae’r teitl yn cyfeirio at ddisgrifiad  
yr ysgrifennwr Robert Hughes o waith diweddar Van Gogh: bod â rheolaeth a  
‘longing for concision & grace.’ Mae Crooks yn cymryd y lliwiau a’r ffurfiau chwyrlïol  
bywiog o’r paentiadau hyn fel ysbrydoliaeth i’w gyfres, gan ddefnyddio’r dechneg millefiori.

Fe ddyfeisiwyd Millefiori, mil o flodau mewn Eidaleg, gan yr hen Eifftiaid ac fe’i datblygwyd  
gan y Rhufeiniaid yn y ganrif gyntaf Cyn Crist. Cafodd y dechneg hon o ymdoddi bwndel o 
rodiau tenau o wydr lliw â’i gilydd ei hadfywio a’i gwella gan wneuthurwyr gwydr Fenisaidd  
yn y bymthegfed ganrif. Cânt eu tynnu, eu hoeri a’u torri ar drawstoriadau i gynhyrchu disgiau 
bychan o siâp blodyn. Fe gymhwysir y ffurfiau cylchol hyn i wydr poeth sydd wedi’i chwythu  
sy’n cael ei ail-wresogi a’i ail-chwythu i gynhyrchu darn cymhleth, hynod addurniadol gyda’r 
defnydd mynegiannol a llawn dychymyg a gysylltir â phaentiadau fel The Starry Night. 
 

uchod: Bob Crooks. ffoto: Ian Jackson. isod: Bob Crooks, Concision & Grace l, 2015.



Tasgau

Gwnewch baentiad haniaethol yn seiliedig ar y llinellau, lliwiau a siapiau yn un o weithiau  
Bob Crooks. Ceisiwch gipio effeithiau golau, plygiant ac adlewyrchiadau yn eich dyluniad.

Cymharwch fasau Crooks â phaentiadau Van Gogh. Allwch chi wneud y cysylltiadau  
rhwng ei ddefnydd o liw, ffurf a llinell â gweithiau’r Ôl-agrfaffiadwyr? Sut mae adlewyrchiad  
a phlygiant golau’n altro dyluniad Crooks?

Copïwch baentiad Van Gogh ar arwyneb gwydr gan ddefnyddio inciau arbennig. 

Holwch am briodweddau gwydr. Beth ydi plygiant? Pam fod drychau’n adlewyrchu?  
Beth yw’r gwahaniaeth rhwng lensys ceugrwm ac amgrwm? Sut y gellir gwneud  
gwydr yn siapiau?

Adnoddau Pellach
Bob Crooks, Colour, Reflection, Refraction, The Scottish Gallery 2006

http://www.bobcrooks.com/
http://www.scottish-gallery.co.uk/images/artists/TSG_Bob_Crooks_online_catalogue.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gKwbadbkR08
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/arts_and_culture/8474538.stm 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/ 
 

 

Bob Crooks. ffoto: Ian Jackson
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Arddangosfa Llif, Laura Ellen Bacon yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2014

Pren
Mae pren yn ddeunydd traddodiadol ar gyfer gwneud oherwydd ei argaeledd eang ac amrywiaeth 
y ffurfiau sy’n bosib gydag o: o ganghennau hyblyg i flociau a phanelau, gellir ei wehyddu, ei lifio,  
ei blaenio, ei gerfio a’i roi at ei gilydd ag uniadau neu lud.

Gellir gorffen pren hefyd drwy staenio, farneisio neu baentio’r deunydd. Ar wahân i roi iddo 
ymddangosiad llyfnach, mae’r prosesau hyn yn helpu i ddiogelu ac amddiffyn y pren. 

Fe drafodir isod rai prosesau a ddefnyddir mewn coedwriaeth:

Turnio coed Daw’r ffurf yma ar durnio coed yn wreiddiol o’r Aifft oddeutu 1300 CC  
gyda dyfeisio’r turn sy’n galluogi’r pren i symud tra bod offer llonydd yn ei dorri a’i siapio.  
Drwy gydol hanes, mae’r turn wedi datblygu o offer llaw neu bedal, i gyfarpar peiriant ac  
yn y pen draw, i gyfarpar cyfrifiadurol. Er argaeledd technoleg fodern, mae yna alw o hyd  
am gynhyrchion sydd wedi’u turnio’n fedrus â llaw.

Y ddwy ffurf wahanol o durnio coed yw gwerthyd ac wynebplat. Gyda thurnio gwerthyd, fe 
osodir y pren rhwng dau bwynt a chaiff droi tra bo arf llym yn torri i mewn iddo. Gyda thurnio 
wynebplat, fe atodir disg fetel i werthyd y turn sy’n cylchdroi ac yn torri i mewn i’r pren. 
Defnyddir y dull blaenorol i greu gwrthrychau fel coesau cadeiriau, standiau lamp, gwerthydau 
canllaw grisiau etc, a’r olaf i gynhyrchu powlenni, platiau sydd wedi’u cafnu etc.
Adnoddau pellach: http://www.technologystudent.com/equip1/woodturn1.html 

Torri â laser Gellir defnyddio’r dull hwn i gynhyrchu siapiau neu ddyluniadau cymhleth a 
hynny’n gyflym ac yn effeithlon. Fe dorrir neu fe engrafir y pren â phelydr laser wedi’i ffocysu, 
a gadewir toriad glân manwl iawn a dim ymylon garw. Mae laser yn arbennig o addas ar gyfer 
gwaith trachywir fel engrafu addurnol, gwneud modelau, gwaith llythrennu, brithwaith pren etc.
Gweler er enghraifft Hannah Wardle (www.helfagelf.co.uk/en/artists/drws-y-coed)



Gwehyddu helyg Mae coesau’r helygen wedi’u defnyddio ers dechrau gwareiddiad i  
wneud basgedi, matiau, trapiau, rhwydi pysgota, coryglau, dodrefn a hyd yn oed furiau tai. 
Mae’r canghennau hyblyg, meddal yn llai tebygol o hollti neu dorri o’u plygu a’u gwehyddu  
na choed eraill. Ar wahân i’w defnydd swyddogaethol, gellir hefyd wehyddu coesau helyg  
yn gerfluniau byw, fel cromenni, twnelau a nodweddion gardd addurniadol.

Cerfio Pren Mae cerfio pren yn grefft draddodiadol mewn llawer gwlad, yn cynnwys Cymru.  
Mae rhai enghreifftiau o gelfyddyd werin Gymreig yn cynnwys:

– Llwyau Caru – wedi’u cerfio’n addurniadol â symbolau fel calonnau, pedolau, allweddi 
 etc. Nid oedd y llwyau hyn yn gelfi swyddogaethol ond yn wrthrychau addurniadol i’w 
 cyflwyno fel rhodd o fwriad rhamantus. 

– Cadeiriau Ffyn – yn dwyllodrus o syml eu dyluniad, bydd llawer yn dangos cryn grefft  
 o ran siâp yr amlinell, y rhwyllwaith, cefnau cerfiedig a’r gwaith turnio.

– Dreserau – wedi’u bwriadu’n wreiddiol fel dodrefn cegin defnyddiol, dechreuwyd cerfio 
 dreserau’n goethach gan y byddid yn eu defnyddio i arddangos llestri ac addurniadau  
 mewn cartrefi cyfoethocach.

Tasgau

Edrychwch ar esiamplau o gerfluniau helyg e.e. Dail Behennah  
(http://www.dailbehennah.com/) Laura Ellen Bacon (http://www.lauraellenbacon.com/)

Ymchwiliwch hanes y cwrwgl Cymreig. Ewch i’r amgueddfa leol i ffeindio esiamplau  
o fasgedwaith a gwehyddu.

Gwnewch gerflun o bren: drwy gerfio, naddu, cydosod, gludweithio neu lynu darnau  
efo’i gilydd â glud pren.

Siaradwch am ddefnyddiau ar gyfer pren mewn bywyd dyddiol e.e. dodrefn, tai, cychod, 
teclynnau, clocsiau etc. Ffeindiwch sut y gwneir y rhain.

Adnoddau Pellach
Pecyn Adnoddau Cerfio Gofod  
http://ruthincraftcentre.org.uk/ 
learning /resources-2/
Pecyn Adnoddau From Nature  
http://lawncreative.co.uk/ 
rccassets/RCC_FROM_NATURE 
_%20ENGLISH.pdf
www.welsh-love-spoons. 
co.uk/history
http://www.welshantiques.com/ 
antique-stickchairs-article.html
http://www.jonsbushcraft.com/
basicbasket.htm
https://www.youtube.com/
watch?v=Pa50Ag_bv6w

Richard La Trobe-Bateman, arddangosfa Oes o Brofiad 
 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2009
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Gwaith mewn Ffocws:  
Jim Partridge a Liz Walmsley 
Single Block Seat, 2004

‘Dylunio, arbrofi, gwneud; mae uniongyrchedd  
trin offer, defnyddiau a syniadau yn caniatáu  
hylifedd i ni… dyma sut y byddwn yn cerfio gofod.’

Mae Jim Partridge a Liz Walmsley wedi bod yn 
cydweithio ers 1988 ar amrywiaeth o brosiectau  
yn cynnwys dodrefn a cherfluniaeth swyddogaethol fel dysglau, byrddau, pontydd,  
llochesi ar lechweddau a gwneud gweithiau ar gyfer lleoliadau dan do ac yn yr awyr agored. 

Mae comisiynau arwyddocaol yn cynnwys Coedwig Grizedale, y Comisiwn Coedwigaeth, 
Canolfan Gelfyddydau Warwick ac mae ganddynt waith mewn sawl casgliad yn cynnwys  
y V&A, Llundain ac Oriel Gelf Manceinion. Fe wnaethon nhw hefyd ddodrefn i Ganolfan  
Grefftau Rhuthun ar gyfer yr ail-agoriad yn 2008.

Mae’r Single Block Seat yn nodweddiadol o agwedd finimal Partridge a Walmsley tuag at wneud 
dodrefn. Mae ei ffurf gadarn wedi’i naddu o floc o dderw bwr heb ei sychu gan ddefnyddio llifiau 
cadwyn. Cerfiwyd ffurf geugrwm y sedd â chynion a gwnaethpwyd yr arwyneb yn llyfn ac yn ddi-
fflewynnau â sandiwr pŵer. Digwyddodd y craciau a’r holltau’n naturiol wrth i’r pren sychu ac 
fe’u pwysleisir gan yr ôl llosgi ar yr wyneb â chwythlamp. Proses nodweddiadol arbennig o waith 
Partridge a Walmsley yw llosgi a chwyro’r pren, gan dynnu sylw at weadedd y graen a hynny’n 
gwneud eu gwrthrychau’n hynod gyffyrddol eu hansawdd. Cynhyrchwyd sawl fersiwn o’r  
Single Block Seat ac mae ei gymeriad trwm, cadarn yn ei wneud yn addas i gael ei ddefnyddio  
yn yr awyr agored fel mewn gerddi, parciau ac ochr yn ochr â llwybrau cyhoeddus.

uchod: Jim Partridge a Liz Walmsley, Block Seat, 2004 
isod: bwrdd cwrt Jim Partridge a Liz Walmsley yng Nghanolfan Grefft Rhuthun



Tasgau

Dyluniwch eich darn eich hun o ddodrefn pren fel cadair, bwrdd neu ddesg. Gwnewch 
nodiadau ar eich llun ynglŷn â’r prosesau y gallech eu defnyddio i wneud y gwrthrych  
a disgrifiwch y nodweddion unigryw y bydd eich dyluniad chi’n eu hymgorffori.

Gwnewch luniad manwl o un o ddarnau Partridge a Walmsley gan ganolbwyntio ar y gwahanol 
weadeddau. Sut allwch chi wahaniaethu rhwng arwynebau llathredig a graen garw yn eich 
lluniad? Pa ddefnyddiau sydd orau ar gyfer y pwrpas hwn – pensil, creon, golosg…?

Cymharwch a chyferbynnwch ddodrefn gan Partridge a Walmsley ag enghreifftiau 
traddodiadol fel cadeiriau ffyn Cymreig. 

Chwiliwch am yr holl ddodrefn yn y Ganolfan Grefftau sydd wedi’u gwneud gan Jim & Liz:  
Faint allwch chi eu ffeindio?

Adnoddau Pellach
http://www.jplw.co.uk/
http://www.scottish-gallery.co.uk/images/artists/From_Black_to_Gold_Collect_2012.pdf

Jim Partridge a Liz Walmsley, 2012



24–25

Gwaith mewn Ffocws: Mandy Coates 
Willow Pot with Birch Catkins, 2015

I Mandy Coates mae’r broses o wneud basgedi wedi’i gwreiddio’n ddwfn mewn hanes a 
thraddodiad. Daw ei hysbrydoliaeth o’i hamgylchedd, bydd yn ddefnyddio deunydd lleol a 
dulliau a brofwyd gan amser. Er bod i’w basgedi ymdeimlad cyfoes, mae eu tarddiad mewn 
ffurfiau traddodiadol sydd wedi esblygu dros filoedd o flynyddoedd i siwtio eu swyddogaeth 
arbennig neu eu defnydd dyddiol. Mae ei gwaith yn amrywio o gewyll defnyddiol, hambyrddau 
a basgedi logiau i greadigaethau anymarferol, cerfluniol. Bydd yn tyfu ei helyg ei hun, sy’n ei 
darparu â lliwiau a gweadeddau gwahanol a bydd yn aml yn ychwanegu defnyddiau naturiol 
eraill fydd wedi’u casglu o wrychoedd a throeon yng nghefn gwlad.

Bydd Mandy’n defnyddio prosesau niferus yn ei gwaith. Budd yn dechrau â thyfu’r deunydd  
ei hun: yn y gaeaf, mae’n rhaid torri’r helyg yn ôl i gnwd o stympiau cnotiog yn barod am dwf  
y flwyddyn nesaf. Drwy gydol yr haf, bydd lliwiau’n newid o arlliwiau llachar i arlliwiau aeddfed 
wrth i’r helyg aeddfedu. Bydd yn didoli’r deunydd fydd wedi’i fedi’n fwndeli i sychu, wedi’u 
trefnu yn ôl eu lliw, eu hyd a’u trwch. 

Cyn gwehyddu, mae’n rhaid ail-hydradu’r helyg drwy eu mwydo am hyd at wythnos. Bydd hyn 
yn gwneud y ffyn yn ddigon hyblyg i’w troelli a’u plygu’n ffurf basged. Unwaith y bydd hyn  
wedi’i gwblhau bydd y deunydd sydd wedi’i wehyddu’n sychu’n naturiol i ddychwelyd i’w 
braffter ysgafn, tynnol, sy’n ddigon cryf ar gyfer defnydd pob dydd. Mae’r Willow pot with birch 
catkins yn cyfuno ffurf a swyddogaeth â chelfyddydwaith cain. Bydd y cenawon bedw sy’n 
ymwthio allan yn cyfrannu cyffyrddiad ysgafnach: atgoffâd o darddiad organig y deunydd ac, 
yn ei ffurf daclus fel nyth, yn adlais o wehyddion natur. 

Mandy Coates, Willow Pot with Birch Catkins. ffoto: Dewi Tannatt Lloyd



Tasgau

Holwch am nythod – gwnewch frasluniau o wahanol siapiau, meintiau, defnyddiau a dulliau  
a ddefnyddir gan wehyddion natur.

Gwnewch fasged neu fat! Os nad oes gennych helyg, defnyddiwch raffia neu stribedi o bapur.

Casglwch samplau o frigynnau, conau, dail, blodau ar gyfer bwrdd natur – enwch y coed  
a’r planhigion. Gallech ddefnyddio’r casgliad i wneud gludwaith.

Ymchwiliwch hanes gwneud basgedi – holwch am eu holl ddefnyddiau gwahanol o storio  
afalau i wneud dodrefn.

Gwyliwch fideo o Mandy Coates yn paratoi ar gyfer ei harddangosfa yng Nghanolfan Grefftau 
Rhuthun: http://www.artplayer.tv/video/1360/mandy-coates-baskets

Adnoddau Pellach
Sara Roberts a Philip Hughes, Mandy Coates, Basgedi, Canolfan Grefft Rhuthun 2016 

http://mandycoates.co.uk/ 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Mandy Coates. ffoto: Dewi Tannatt Lloyd
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Papur
Drwy gydol hanes, mae papur wedi’i ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd mewn bywyd dyddiol.  
Ar wahân i gael ei ddefnyddio ar gyfer ysgrifennu a phaentio arno, gellid trawsnewid y defnydd 
yn focsys, dodrefn a sgriniau drwy ei drin â lacer, paent a farnais. Mae defnydd arall yn cynnwys 
llusernau, doliau, barcutiaid, masgiau seremonïol, gemwaith, ambaréls, matiau, bleindiau a hyd  
yn oed ddillad. 

Yn ystod yr 20fed ganrif, fe arweiniodd argaeledd eang cynhyrchion gorllewinol a wnaethpwyd â 
pheiriannau at ddirywiad mewn papur a wnaethpwyd â llaw ond yn y blynyddoedd diweddar, mae 
pwysigrwydd crefftau traddodiadol wedi ei gydnabod. Yn Japan, er enghraifft, fe ystyrir papur Washi 
yn ased diwylliannol ac fe anogir ei gynhyrchu ac mae’r dulliau traddodiadol yn cael eu gwarchod.

Mae rhai ffyrdd o brosesu papur yn cynnwys:

Papier mâché: mae’r ymadrodd yn llythrennol yn golygu ‘papur wedi’i gnoi’ mewn  
Ffrangeg. Mae’n ddeunydd cyfansawdd wedi’i wneud o stribedi o bapur neu fwydion,  
weithiau wedi’u cymysgu â ffabrig ac wedi’u glynu gyda’i gilydd â gludydd, fel gliw neu bast.  
Gweler: http://www.papiermache.co.uk/

Origami: y gelfyddyd Siapaneaidd draddodiadol o blygu papur yn siapiau a ffurfiau addurniadol.

Torri â laser: technoleg sy’n defnyddio pelydr laser pŵer nerthol i dorri defnyddiau’n fanwl  
a heb ymylon garw – yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer dyluniadau cymhleth.
 

Arddangosfa W sydd am Bapur Wal yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2015. ffoto: Stephen Heaton



Tasgau

Gwnewch eich papur eich hun drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar: http://stacienaczelnik.
hubpages.com/hub/How-to-Make-Paper---An-Illustrated-Step-by-Step-Guide

Darganfyddwch Origami! Gallwch weld sut i wneud gwrthrychau ar You Tube. Er enghraifft, 
rhowch gynnig ar y kimono papur yma: http://www.youtube.com/watch?v=wgypycnaE1Y

Ystyriwch sut y bydd papur yn effeithio ar eich bywyd dyddiol. Gwnewch restr o’r holl 
wrthrychau y gallech eu defnyddio ac sydd wedi’u gwneud o bapur. Rhai enghreifftiau: llyfrau, 
comics, papur wal, cartonau, deunydd pecynnu, posteri, taflenni etc. Trafodwch y gwahanol 
weadeddau a sut cafodd y papur ei drin er mwyn ei addasu ar gyfer defnydd dyddiol? 

Ffeindiwch enghreifftiau o wahanol fathau o bapur a gwnewch ludwaith. Dewiswch wahanol 
weadeddau a lliwiau ar gyfer gwahanol siapiau a gwrthrychau. Byddwch yn ddyfeisgar!

Gwnewch eich amgylchedd papur eich hun! Casglwch ddalenni o bapur a chardfwrdd a 
thrawsnewid eich ystafell ddosbarth yn dden papur, yn lle hudolus neu’n fyd ffug â dodrefn, 
lampau, platiau etc o bapur etc.

Adnoddau Pellach
James C. Coltrane, Paper Sculpture: Over 25 Cute and  
Quirky Paper Mache Projects, David & Charles 2008  
 
http://lawncreative.co.uk/rccassets/RCC_Julie_Arkell_Education_Pack.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=cX-Rq0Qoid8 

 

Arddangosfa Arddull Japaneaidd : Dylunio Cynhaliol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2012
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Gwaith mewn Ffocws: Nel Linssen 
Coloured Bracelets, 2014

‘Mae ffeindio atebion technegol sy’n briodol yn sialens bwysig…  
y rhyngweithio rhwng y pen a’r dwylo’

Mae Nel Linssen, sydd â’i lleoliad yn yr Iseldiroedd, yn dod o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer ei 
gyddfdlysau a’i breichledi yn y rhythmau a’r strwythurau sydd i’w cael mewn natur, fel troellau, 
celloedd, tonnau a chylchoedd. Canfu fod papur yn ddeunydd delfrydol gyda phriodweddau  
y gellir eu datblygu ar gyfer ei chrefft gyda chymorth mathemateg sylfaenol a dulliau origami  
fel plygu, crychu a thwcio. Gyda geometreg barametrig gellir trosi llinellau ac arwynebau fflat  
yn arcau a chromliniau ac ar yr un pryd mae’n caniatáu iddi greu siapiau meddal troellog o 
batrwm geometrig caled ei ymylon. Bydd rhicio papur sydd â gorchudd o blastig dalennog  
yn sgwariau neu’n hirsgwariau o’r un maint yn gwneud ei blygu a’i drin yn haws:  
https://www.youtube.com/watch?v=yndYUcR0eTs

Arddangosfa Edrych ac Eistedd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2010. ffoto: Dewi Tannatt Lloyd



Mae priodweddau meddal, cyffyrddol y deunydd a’r berthynas rhwng gwrthrych a gwisgwr 
yn bwysig i Nel – y profiad synhwyrus o deimlo’r papur yn nesaf at y croen; ei bwysau a’i 
symudiad; effaith weledol lliwiau, siapiau a gofodau ailadroddus rhwng y plygiadau.

Tasgau

Gwnewch freichled gan ddefnyddio’r dulliau hyn:  
http://www.wikihow.com/Make-a-Paper-Bracelet 

Gwnewch gromliniau parametrig a thrawsnewidiwch linellau syth yn arcau! 

Arbrofwch â phapur! Cymrwch ddalennau, stribedi neu sgrapiau o bapur a’u torri,  
plygu, rhwygo, pastio, sgrynshio, snipio, rholio, rhicio, plethu, cyrlio, pwnsio, stwfflo,  
gliwio, carpio… beth arall allwch chi ei wneud? Ydi trwch neu weadedd y papur yn  
effeithio ar eich gallu i’w drin? 

Crëwch freichled sydd wedi’i phersonoli gan ddefnyddio papur sydd â cherdd arno,  
ffotograffau wedi’u printio, hoff ddyfyniadau neu eich enw. Rhowch gynnig ar ffontiau,  
meintiau a lliwiau gwahanol.

Gwyliwch fideo o Nel Linssen yn gwneud breichled a chopïwch ei thechneg. Allwch chi  
addasu ei phroses hi i wneud eich dyluniad eich hun?

Adnoddau Pellach 
Wendy Ramshaw a David Watkins, The Paper  
Jewellery Collection, Thames and Hudson, 2000
Denise Brown, Paper Jewellery – 35 beautiful step-by-step  
jewellery projects made from paper, CICO Books, 2012
 
http://www.nellinssen.nl/  
http://www.tastecontemporarycraft.com/nel-linssen/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_5f_QsBrX04 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk/archif-arddangosfeydd/

Nel Linssen, Coloured Bracelets, 2014



Pwy sy’n ei wneud?  
Pam ei wneud?  

Pam y mae o bwys?

beth yw crefft?

Rydyn ni’n gobeithio y cewch eich ysbrydoli gan y  
rhaglen yma ac, yn bwysicach, y byddwch yn cyfranogi!

deunydd addurn

proses pwrpas
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Staff arddangosfa ac addysg 
Canolfan Grefftau Rhuthun:  
Philip Hughes, Jane Gerrard  
a Sioned Phillips.

Ffotograffiaeth: Delweddau’r 
arddangosfa gan Dewi Tannatt Lloyd 
oni ddywedir yn wahanol 

Dylunio: Lawn Creative, Lerpwl 
Argraffu: Team Impression, Leeds 
Cyfieithu: Catherine Lowe 
Cyhoeddwyd gan Ganolfan  
Grefftau Rhuthun 
Testun  Yr Awduron 2016 
ISBN: 978-1-905865-82-6

Canolfan Grefft Rhuthun  
Y Ganolfan i’r Celfyddydau  
Cymhwysol 
Heol y Parc, Rhuthun,  
Sir Ddinbych LL15 1BB  
Ffôn: +44 (0)1824 704774 
www.canolfangrefftrhuthun.org.uk

Cydnabyddiaethau

Crëwyd y pecyn dysgu hwn gan Julie Robson. 
Mae Julie Robson yn hanesydd celfyddyd annibynnol ac yn addysgwr oriel, yn gweithio  
gydag amgueddfeydd ac orielau yng Nglannau Mersi a Gogledd Cymru. Fe astudiodd 
Gelfyddyd, Pensaernïaeth a Llenyddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham ac mae â gradd Meistr 
mewn Celfyddyd Gyfoes, Prifysgol Lerpwl. Ar wahân i Ganolfan Grefft Rhuthun, mae wedi 
ysgrifennu deunydd deongliadol ac adnoddau athrawon ar gyfer y Tate Liverpool, MOSTYN 
ac Oriel ac Amgueddfa Victoria. Bydd Julie’n rhoi sgyrsiau cyhoeddus yn Oriel Gelf Walker  
a Lady Lever ac mae’n dysgu yn Ysgol Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Lerpwl. Mae hefyd yn 
artist gweithredol, yn gweithio â chyfryngau cymysg a seramegau.

beth yw crefft? Fe ariennir ‘proses’  
yr Ail Dymor gan y Paul Hamlyn Foundation.

Derbynia Canolfan Grefft Rhuthun gyllid refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n rhan o Gyngor Sir Ddinbych.

Arddangosfa Julie Arkell – Ymaith, 2014, in a quiet space of time it happened… the journey began… on the way to a dance…  
ffoto: Dewi Tannatt Lloyd

‘Pan fydd pobl yn edrych ar 
wrthrychau crefft yn aml 

fyddan nhw ddim yn gweld 
y sgil a’r farn sydd ynghlwm 

â defnyddio’r dechneg’

Mary la Trobe-Bateman –  
Catalog arddangosfa  

‘Cartref’



Bydd pedwar o becynnau adnoddau ar gael ar:

Mae’r pecyn adnodd ‘addurn’ ar gael i’w 
lawrlwytho AM DDIM oddi ar ein gwefan
Mae’r pecyn adnodd ‘deunydd’ ar gael i’w 
lawrlwytho AM DDIM oddi ar ein gwefan
canolfangrefftrhuthun.org.uk

beth yw crefft?

Casglwch fathodyn  
a phecyn adnoddau ar 

gyfer pob tymor!

Casglwch bob  
un o’r pedwar bathodyn 

tymor i hawlio eich  
bag am ddim!

deunydd addurn

proses pwrpas




