
pwrpas

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

pwrpas

Wedi’u cymell i wneud gwrthrychau sy’n bersonol gysylltiedig â bywydau  
pobl: jygiau i dywallt, seddi i eistedd, tyweli i sychu dwylo a llestri. 
Amanda Fielding, Making Connections, in Hands Across the Border,  
cyhoeddiad Canolfan Grefft Rhuthun ISBN: 1-900941-77-5

Mae’r rhan fwyaf o grefftau wedi esblygu o angen iwtilitaraidd i greu gwrthrych 
ymarferol – rhywbeth sy’n ‘gwneud y gwaith’. Daeth cyffyrddiadau personol ac 
addurniad artistig yn ddiweddarach ond swyddogaeth oedd yn gorchymyn sut 
y byddid yn gwneud y gwrthrych, pa ffurf fyddai iddo ac o ba ddefnyddiau y’i 
gwneid. Ystyriwch debot, er enghraifft: mae’n rhaid iddo fod â phig i dywallt yn 
effeithlon a handlen sy’n ddiogel rhag gwres i afael ynddi. Dylai fod yn ddigon 
mawr i gynnwys digon o hylif, ond nid yn rhy drwm i’w godi’n ddiogel ac, wrth 
gwrs, dylai ddal dŵr! Heb gyflawni’r meini prawf hyn, mae’r pot yn ddiwerth,  
waeth pa mor brydferth ei wneuthuriad fel gwrthrych.

Mae’r pecyn hwn yn ymchwilio tarddiad rhai gwrthrychau bob dydd, gan 
ganolbwyntio ar y ffordd y mae’r gwahanol ddibenion y maen nhw wedi’u 
defnyddio ar eu cyfer wedi dylanwadu ar ddyluniad a defnyddiau. Mae’r pecyn 
wedi’i gynllunio i gynorthwyo athrawon ac addysgwyr orielau gyda chynllunio, 
cyflenwi ac ymweliadau dilynol â Chanolfan Grefft Rhuthun gyda chasgliad 
o weithgareddau, syniadau ac adnoddau sy’n berthynol i’r thema eang o 
swyddogaeth. Mae’r gweithdai a’r tasgau ymarferol yn addas ar gyfer pob  
oed a gellir eu haddasu ar gyfer anghenion penodol eich grŵp chi.

Julie Robson, 2016
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Cynnwys

Cadair 

Gwneuthurwr mewn Ffocws: David Colwell

Basged  
Gwneuthurwr mewn Ffocws: Lee Dalby

Tebot  
Gwneuthurwr mewn Ffocws: Walter Keeler 

Lliain sychu llestri 
Gwneuthurwr mewn Ffocws: Alison Morton

Sgarff 

Gwneuthurwr mewn Ffocws: Nick Ozanne

Maneg  
Gwneuthurwr mewn Ffocws: Angharad Thomas 

Cydnabyddiaethau

cewch eich 
ysbrydoli, 

cyfranogwch!

“Peidiwch a chael dim yn y  
tŷ nad ydych yn gwybod iddo  
fod yn ddefnyddiol neu’n  
credu iddo fod yn hardd.”

– William Morris

Arddangosfa Fel y dywedodd William Morris... yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2014



Cadair
Diffiniad: Sedd ar gyfer un person, gyda chynheilydd cefn a chyda phedair coes gan amlaf  
(Geiriadur Chambers)

Yn hanesyddol roedd y gadair yn arwyddlun o awdurdod, statws ac urddas – gorsedd i 
Pharoaid, Ymerawdwyr a Brenhinoedd. Byddai pobl gyffredin wedi eistedd ar y llawr, efallai  
ar glustogau neu fatiau, ac yn ddiweddarach ar feinciau neu stolion pren.  
 
Ni ddaeth cadeiriau’n eitemau cartref cyffredin tan yr unfed ganrif ar bymtheg. Yn ystod y 
Dadeni yn Ewrop fe’u datblygwyd fel eitemau cartref ar gyfer pwy bynnag allai eu fforddio  
neu eu gwneud. Yn ystod y canrifoedd dilynol, daeth y gadair yn ateb gwerinol i seddi ar  
gyfer cyfforddusrwydd unigol ac mae wedi newid ei siâp, ei steil a’i maint, yn dilyn tueddiadau  
mewn chwaeth a ffasiwn a thechnoleg ddatblygol. 
 
Cyn canol yr ail ganrif ar bymtheg, pren oedd y prif ddeunydd ar gyfer cadeiriau, gyda  
manylion wedi’u clustogi’n aml fel clustogau neu badin ar seddi, breichiau neu gefnau er mwyn 
cynhaliaeth. Byddai’r rhain wedi’u gwneud mewn melfed, tapestri, sidan neu ledr yn ôl defnydd  
y gadair ac ym mhle y byddai yn y cartref. Byddai’r rheiny mewn ystafelloedd bwyta neu 
dderbyn wedi’u haddurno’n aml â manylion cerfiedig neu frodwaith. 
 
Y gadair, efallai, yw’r eitem fwyaf personol o blith dodrefn y cartref. Wedi’i dylunio i gynnal ac 
amgylchynu’r ffurf ddynol, gall hefyd fynegi unigoliaeth a chwaeth. Mae hefyd yn adlewyrchu 
tueddiadau ffasiwn y cyfnod: yn ffurf y gefnen, ffurf y coesau, ongl y sedd, y lliw a’r defnydd. 
 
Yn y cyfnod modern, fe aeth y gadair 
drwy ystod eang o newidiadau 
arddulliadol fel ‘Art Nouveau’, yr 
‘International Style’, ‘Pop Art’ ac Ôl 
-foderniaeth gyda dylunwyr fel Gerrit 
Rietveld, Verner Panton a Marcel Breuer 
yn herio syniadau traddodiadol ynglŷn  
â pha ffurfiau y gellid eu rhoi i gadair  
ac o ba ddeunydd y gellid ei gwneud.  
 
Mae gwneuthurwyr cadeiriau cyfoes  
yn parhau i arbrofi â dylunio cadeiriau 
gyda’r fantais o dechnoleg ddigidol  
ac ymchwil gwyddonol. 
 
Sialens i ddylunwyr dodrefn heddiw  
yw bod yn ecogyfeillgar ac mae 
pryderon amgylcheddol hefyd wedi 
cyfranogi tuag at yr angen i archwilio 
cynaladwyedd ac ailgylchadwyedd 
defnyddiau.

Wire Braced Low Back Chair 1990,  
Richard La Trobe-Bateman
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Tasgau

Darganfyddwch hanes cadeiriau. Ewch i ymweld â’ch amgueddfa leol, plastai, orielau celf, 
eglwysi etc. a gwnewch frasluniau neu cymrwch ffotograffau. Sut mae cadeiriau wedi newid 
drwy’r canrifoedd? Ydyn nhw’n cynrychioli arddull neu ffasiwn eu hoes? Dychmygwch y rheiny  
a fyddai’n defnyddio’r cadeiriau hyn a dychmygwch sut fywyd oedd eu bywyd nhw. 

Gwnewch restr o wahanol fathau o gadeiriau: dan do, awyr agored, hanesyddol, modern,  
yn y cartref, cyhoeddus, cadeiriau y gellid eu plygu etc. Ewch i hela cadeiriau! Casglwch 
ddarluniau a gwnewch ludwaith neu siart ar gyfer eich ystafell ddosbarth. 

Holwch am gadeiriau enwog mewn hanes, celfyddyd a diwylliant poblogaidd e.e. cadeiriau 
Barddol Eisteddfodau; cadeiriau A W N Pugin ar gyfer y Senedd; ‘Wishing Chair’ Enid Blyton; 
Cadair y Coroni; cadair Hemingway, Roald Dahl… etc

Dyluniwch gadair y byddech chi’n hoffi eistedd arni! Crëwch frasluniau, disgrifiwch eich cadair 
yn fanwl. Gwnewch fodel mewn cerdyn neu bren balsa, dyluniwch glustogau neu orchuddion. 
Tynnwch lun ohonoch chi yn eich cadair!

Ysgrifennwch stori am fywyd cadair – sut y cafodd ei gwneud, ym mhle’r oedd yn byw, pwy 
sydd wedi eistedd arni! Efallai y byddech yn dewis cadair hoff yn eich cartref, neu dŷ perthynas 
neu ffrind, mewn amgueddfa neu le cyhoeddus. Gallai fod yn gadair siglo, sedd car, cadair 
freichiau, gorsedd, sach eistedd… defnyddiwch eich dychymyg! 
 
 

Jim Partridge & Liz Walmsley, Cerfio gofod yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2013



Gwybodaeth bellach
Galen Cranz, The Chair: Rethinking Culture,  
Body and Design, W W Norton & Company, 2000
Florence de Dampier, Chairs: a History, Harry N Abrams, 2006
Charlotte & Peter Fiell, 1000Chairs, Taschen, 2013
Judith Miller, Chairs, Conran, 2009
www.onlinedesignteacher.com/2016/02/furniture-design-history.html
http://www.bbc.co.uk/education/clips/zwsmhyc 

 

 

 Richard La Trobe-Bateman, Arddangosfa Fel y dywedodd William Morris...

‘Prif fusnes y gwaith, ar bob graddfa, o bont fawr i gadair ysgafn,  
yw dangos sut y mae’r gwrthrych yn gweithredu fel strwythur ffisegol: 
pethau fel tensiwn, cywasgiad, plygu, troelli, uno ac yn y blaen.  
Dewisir y geometreg, y defnyddiau a’r dulliau lluniadol i amlygu  
gweithrediad ffisegol y cyfan, a phob rhan, mor glir ag sydd bosib’. 

– Richard La Trobe-Bateman
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Gwneuthurwr mewn Ffocws: David Colwell 

‘Mae cyfforddusrwydd wedi bod yn ddiddordeb canolog yn y cadeiriau pren i gyd; wedi’r cwbl nid 
ydyn nhw’n annhebyg i ddillad neu bâr o esgidiau o ran eu cysylltiad agos â’r corff.’ – David Colwell

Bydd David Colwell yn dechrau ar y broses o wneud cadair drwy fraslunio ffigwr ar ei eistedd  
ac yna bydd yn dylunio’r gadair o gwmpas siâp y corff. Dylai cadair, yn ei dyb ef, ffitio a 
theimlo’n gyfforddus: ‘yn debyg iawn i bâr da o esgidiau.’ 
 
Mae’r ffordd y bydd pobl yn eistedd ar gadeiriau’n bwysig hefyd. Hyd yn oed pan fyddwn  
wedi ymlacio, byddwn yn symud ein safle ac mae Colwell yn cydnabod y dylai strwythur  
cadair fod yn hyblyg a chaniatáu symudiad rhydd. Mae ei C12 Cadair Act Un, er enghraifft,  
â chynhalydd sbringar wedi’i blygu â stêm sy’n plygu i lawr pan fydd yr eisteddwr yn plygu’n  
ôl. Gellir llithro ei sedd gwiltiog ymlaen neu yn ôl ac mae’r breichiau wedi’u crynhau i ganiatáu 
iddi gael ei thynnu’n nes at ddesg, ond â digon o gynhaliaeth i orffwyso penelinoedd. Yn 
wahanol i’r rhan fwyaf o gadeiriau gweithio, mae yna ofod oddi tani ar gyfer traed ac mae 
Colwell hefyd yn disgrifio’r ‘ease of scooting it around on its castors.’ 
 
Mae arsylwadau Colwell ar bobl a seddi wedi’u harddangos hefyd yn ei gomisiynau cyhoeddus. 
Hawlia iddo feirniadu llwyddiant ei waith o ran a ydi ‘pobl yn eu hoffi ac yn eu defnyddio’ yn hytrach 
na chymeradwyaeth gritigol. Mae ei Fainc ar gyfer Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, yn 
cydnabod fod yn well gan ymwelwyr ofodau unigol na rhannu meinciau hir, ac eto mae’n annog 
rhyngweithiad neu rialtwch drwy glystyru ei seddi gyda’i gilydd mewn trefniant hyblyg. Mae hefyd 
wedi dylunio seddi ar gyfer ysbytai’r GIG, sy’n ystyried anghenion amrywiol cleifion ac  
sy’n ymgorffori gwahanol ystumiau, cynhaliaid a gofodau seddi.  
 
Mae llawer o gadeiriau unigol Colwell, fel y dewis C3, yn rhai y gellir eu stacio ac mae hynny’n 
arbennig o ddefnyddiol mewn llyfrgelloedd, ystafelloedd ymgynnull ac achlysuron. Gellir plygu 
ei C2 Cadeiriau Cyfarwyddwyr er mwyn eu storio’n rhwydd. Mae hefyd wedi dylunio seddi 

Arddangosfa David Colwell yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2010



sy’n cysylltu â’i gilydd mewn rhesi ac mae’n 
well ganddo iddyn nhw fod yn grwm yn hytrach 
nag yn llinellau catrodaidd syth, i annog sgwrs a 
chymdeithasgarwch. Mae hyblygrwydd cadeiriau 
Colwell yn ganlyniad blynyddoedd o arbrofi â 
strwythur (mae’n cymharu hynny ag anatomi), 
gan fanteisio ar bob cyfle i siarad â’i ddefnyddwyr 
ac i ymgynghori â ffisiotherapyddion am 
gysylltiadau rhwng osgo a chyfforddusrwydd. 
Meddai, ‘byddaf yn treulio cryn amser hefyd yn 
eistedd arnyn nhw fy hun.’

Tasgau

Gwyliwch fideo o David Colwell yn siarad am 
ei yrfa – sut y bydd yn gwneud cadeiriau ar gyfer 
dibenion, pobl a lleoedd gwahanol. (https:// 
www.youtube.com/watch?v=zoIqQ146Wyw)

Ceisiwch ganfod mwy am David Colwell a’r 
amrywiaeth o ddodrefn y mae wedi’u dylunio. 
Dewiswch enghraifft o’i waith ac ysgrifennwch ddarn disgrifiadol arno – pa nodweddion diddorol 
sydd iddo? Sut brofiad fyddai eistedd arno? Allwch chi ei ddychmygu yn eich cartref?

Trafodwch agwedd Colwell tuag at ddylunio: dilynwch ei ddull gweithredu gyda dylunio 
cadeiriau a gwnewch frasluniau o ystod o bobl (e.e. plentyn bach, dyn mawr, bachgen anabl, 
gwraig oedrannus etc) yn eistedd mewn gwahanol ystumiau. Meddyliwch am siapiau a 
meintiau’r eisteddwyr hyn a’r ffordd y byddan nhw’n eistedd ar sedd. Yna siaradwch am  
y ffordd y gallech wneud cadair yn arbennig i gymryd eu siapiau unigol nhw’n gyfforddus. 

Dyluniwch ddesg neu fwrdd ar gyfer un o gadeiriau Colwell. Meddyliwch am gydlyniad 
defnyddiau, steil, graddfa, lliw etc.

Cymrwch ffotograffau, gwnewch frasluniau  
a nodiadau ar seddi a meinciau cyhoeddus. 
Cymharwch yr enghreifftiau y byddwch wedi’u 
ffeindio â phrosiectau seddi cyhoeddus David 
Colwell (ee Mainc Amgueddfa). 

Gwybodaeth bellach
Simon Olding (gol), David Colwell:  
Making Chairs, Y Ganolfan Astudio  
Crefft a Chanolfan Grefft Rhuthun, 2010
www.davidcolwell.com/ 
https://www.facebook.com/ 
davidcolwelldesign/ 
http://www.handfulofsalt.com/ 
profile-david-colwell/
https://www.youtube.com/
watch?v=zoIqQ146Wyw 

uchod: David Colwell Arddangosfa Casgliad Cymreig yng Nghanolfan 
Grefft Rhuthun, 2008. top: C3 Stacking Chair, David Colwell
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Basged
Diffiniad: Cynhwysydd wedi’i wneud o frigau, brwyn, cansenni neu ddeunydd hyblyg tebyg 
wedi’u plethu neu eu cydblethu a handlen ar draws y top (Geiriadur Chambers)

Daeth y grefft sylfaenol o blethu basgedi’n rhan o fywyd pob dydd i lawer o gymunedau fel ateb 
i gario a storio nwyddau a chynnyrch. Wedi’u gwneud o ddeunydd ysgafn ond cryf fel helyg, 
palmwydd neu fambŵ, gallai basgedi fod yn grwm ac yn ddwfn neu’n agored a fflat, yn dibynnu 
ar y nwyddau i’w cynnwys ynddyn nhw. Gellid gwehyddu caead os byddai’r cynnwys i’w storio 
a byddai handlenni’n cael eu ffitio’n aml er mwyn gallu eu cario’n rhwyddach.

Hyd ganol yr ugeinfed ganrif, roedd plethu basgedi’n grefft gyffredin, ond, gyda’r opsiynau 
rhatach o focsys cardfwrdd, cretiau a bagiau plastig fe fu yna ddirywiad ac fe anghofiwyd y dulliau 
traddodiadol a’r ffurfiau basgedwaith. Yn y blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae’r grefft wedi 
mwynhau adfywiad gyda gwneuthurwyr fel Mary Butcher, Liz Farey a Dail Behennah’n dod â’r 
sgiliau traddodiadol i’r oes fodern. Fel yr esbonia Butcher, y rheswm yn rhannol am fywiogrwydd 
gwneud basgedi cyfoes yw bod gwneuthurwyr yn cael eu hysbrydoli gan amrywiaeth eang 
o ffynonellau o ddiwylliannau a disgyblaethau eraill, drwy’r rhyngrwyd yn aml: “Mae ystod ein 
gwybodaeth yn cynyddu drwy’r amser, ac mae’n cael ei drosglwyddo’n gyflym iawn.”

Fel gyda llawer o grefftau traddodiadol eraill, rhan o apêl basgedwaith yw ansawdd diamser 
ffurfiau syml sydd wedi esblygu i siwtio swyddogaeth y gwrthrych; defnyddio defnyddiau  
naturiol cynaliadwy i wneud gwrthrychau gwydn cryf. Mewn oes lle mae archfarchnadoedd  
yn ein hannog i beidio â defnyddio bagiau tafladwy, mae’n bosib iawn mai’r fasged fydd yr 
opsiwn ecogyfeillgar i siopwyr y dyfodol. 

Mandy Coates, Arddangosfa Gartref



Fel y cloc o’r top chwith: Jenny Crisp, Fel y dywedodd William Morris… . Mandy Coates, arddangosfa Basgedi yng 
Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2016. Dail Behennah, arddangosfa Gwaith Maes yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2015

Tasgau

Ceisiwch ganfod mwy am fasgedwaith a’i lu o ddefnyddiau ledled y byd – nid dim ond 
cynwysyddion, ond hambyrddau, dodrefn, sgriniau, penseaernïaeth etc hefyd.

Gwnewch fasged bapur: https://www.youtube.com/watch?v=ZbHfZkKpMNE

Dewch ag arddangosfa o wahanol fasgedi at ei gilydd i drafod dylunio: ym mhle mae’r handlen 
wedi’i chysylltu a pham yn y fan honno? Pa siâp yw’r gwaelod? Pa mor ddwfn ydi hi? Beth 
fyddech chi’n ei roi ynddi?

Gosodwch fasged gydag eitemau ar gyfer darlun neu baentiad bywyd llonydd. Edrychwch ar rai 
enghreifftiau mewn hanes celfyddyd i gael ysbrydoliaeth (ee Paul Cézanne, The Basket of Apples 
c1893; Henri Matisse, Basket with Oranges 1913; Frances Hodgkins, Loveday and Ann: Two 
Women and a Basket of Flowers 1915; Pablo Picasso, Still Life with Fruit Basket 1942 etc) 

Adnoddau Pellach
Brian Sentance, Art of the Basket, Traditional Basketry  
from Around the World, Thames and Hudson, 2001
https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Basket 
https://www.facebook.com/basketryandbeyond/
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Gwneuthurwr mewn Ffocws: Lee Dalby

‘Mae fy ngwaith i’n ymwneud â defnyddioldeb, â chynwysyddion ymarferol’ 

Mae’r DJ rhan-amser, Lee Dalby yn ei alw ei hun yn wneuthurwr basgedi trefol ac mae wedi tyfu 
ei ddefnyddiau adnewyddadwy ei hun erioed yn Fferm Woodlands, Shooters Hill, Llundain. Bu’n 
gweithio mewn dulliau traddodiadol ers 1986. Tra’r oedd yn gweithio i’r gwneuthurwr basgedi 
John Galloway, fe ddysgodd y dull adeiladu sylfaenol o ‘stake and strand’ sy’n golygu stancio 
‘ategion’ helyg i waelod ac yna eu plygu’n fertigol ac yna blethu’r ‘strandiau’ llorweddol i mewn 
iddyn nhw. Yna aeth Lee yn ei flaen i weithio â sipsi Llydewig Jean-Paul Verombier a’i deulu sydd 
wedi bod yn ymarfer basgedwaith am genedlaethau, yn defnyddio fframiau helyg hollt. Gellir gweld 
enghraifft o’r dull hwn yn ei SE18 basket (wedi’i henwi ar ôl y rhan honno o Lundain lle mae Lee  
yn byw ac yn gweithio). Mae hollti ac agor yr helyg yn golygu fod ei arwynebedd yn fwy a 
hynny’n rhoi arwyneb sy’n fwy gwastad a llyfn i wrthrychau fel Frame Farm Basket a Frame  
Breton Picker. Mae’r dull hwn hefyd yn helpu i gadw’r basgedi’n ysgafnach.

Ers 2000, bu Lee yn gweithio hefyd mewn bambŵ ac mae’n parhau i wneud ystod eang o 
nwyddau defnyddiol domestig. Bydd yn creu ffurfiau pensaernïol cerfluniol a swyddogaethol 
hefyd o fewn y dirwedd neu leoliadau dan do. Meddai: ‘Ar wahân i frwydro’r bagiau neges…  
fy ngobaith i yw dod â pharthau cysur a myfyrdod i fyd prysur y presennol.’

 

Frame farm basket, frame Breton Picker, Lee Dalby



Tasgau

Ymchwiliwch wneuthurwyr basgedi cyfoes eraill (ee Mandy Coates, Joe Hogan,  
Caroline Sharp, John Galloway)

Dyluniwch fasged siopa ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain gan ddefnyddio defnyddiau  
o’ch dewis chi. Disgrifiwch nodweddion unigryw eich basged, gwnewch frasluniau neu  
fodel. Dyluniwch hysbyseb ar ei chyfer!
 
Plethwch eiriau a miwsig! Torrwch stribedi o destun, cerdd neu gerddoriaeth ddalen  
a’u defnyddio i wneud mat neu fasged bapur. 

Adnoddau Pellach
Basgedi, (catalog) Canolfan Grefft Rhuthun 2011
http://www.leedalby.com/ 
https://www.designweek.co.uk/issues/17-september/profile-lee-dalby/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Large contemporary frame farm basket, Lee Dalby
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Tebot
Diffiniad: Pot gyda phig a handlen a ddefnyddir i wneud a thywallt te  
(Geiriadur Chambers)
 
Fe ddyfeisiwyd y tebot yn Tsieina yn ystod y llinach frenhinol Yuan (1271–1368). Byddai yfwyr  
te yn ystod llinachau brenhinol blaenorol yn defnyddio crochanau i fwrw ffrwyth a byddent  
yn yfed o bowlenni. O ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg, dechreuodd pobl Ewrop a oedd  
yn masnachu â Tsieina fewnforio te ynghyd â photiau porslen na ellid eu gwneud yn Ewrop  
bryd hynny. Oherwydd costau llongau, fe ystyrid te yn eitem foeth ac fe gyfyngwyd ei yfed  
i ddechrau i’r dosbarthiadau uwch. Yn y man, pan ddechreuodd crochendai Ewropeaidd  
wneud eu potiau porslen eu hunain, cawsant eu dylanwadu gan ddyluniadau Tsieineaidd.
 
Yn yr America drefedigaethol, daethpwyd i gysylltu porthladd Boston â mewnforio te. Daeth hefyd yn 
ganolfan i artistiaid a chrefftwyr bryd hynny ac nid yw’n syndod fod llawer o ofaint arian yn cynhyrchu 
tebotau o ansawdd ar gyfer y farchnad a oedd yn ehangu ymysg y dosbarthiadau masnachwyr 
newydd. Yn union fel y mae yna ddawn o fwrw ffrwyth paned berffaith o de, mae creu’r tebot 
delfrydol yn gelfyddyd, a gyflawnir dim ond drwy ymarfer a dealltwriaeth o’r broses o wneud te. 
Mae’r pot, fel rheol, ag agoriad yn y top gyda chaead ac mae’n rhaid i hwn fod yn ddigon mawr  
i roi bagiau te neu de rhydd i mewn ac yna i alluogi’r defnyddiwr i’w tynnu oddi yno wedyn. Mae’n 
rhaid iddo hefyd fod yn ddigon llydan i dywallt dŵr berwedig yn ddiogel i mewn i’r llestr. 

Dylai’r pig ganiatáu i’r te gael ei dywallt i gwpan yn rhwydd ac mae’n rhaid iddo fod wedi’i leoli’n 
strategol fel nad oes raid gogwyddo’r pot yn rhy bell (nes bod te poeth yn gorlifo drwy’r caead!). Yn 
aml fe grëir twll aer bychan yn y caead i atal y pig rhag diferu a sblasio pan dywalltir y te. Weithiau fe 
ddefnyddir mwydwr i ddal y dail wrth iddyn nhw fwydo, sy’n gwneud glanhau’r pot yn haws. Bydd 
hefyd yn atal dail rhag llifo i mewn i’r cwpan er bod rhai tebotau â hidlen osod ar ymyl fewnol y pig.

Micki Schloessingk, arddangosfa Bwrdd Cymreig



Shino glazed teapot and teabowl, Margaret Frith, 2012

Dylai’r handlen ffitio’n gyfforddus yn y llaw. Dylid ei gwneud ar wahân a’i hychwanegu at bowlen 
y pot fel na fydd yn mynd yn rhy boeth. Gyda thebotau metel, dylid bod yn ofalus iawn i gael 
deunydd sy’n annargludol ar gyfer yr handlen i osgoi llosgi’r bysedd! Weithiau fe ddefnyddir 
gorchudd tebot neu orchudd thermal i wella’r broses o fwrw ffrwyth ac i gadw’r te’n gynnes  
am gyn hired ag sydd bosib.

Tasgau

Ceisiwch ganfod mwy am y ffordd o wneud te! Cynhaliwch sesiwn flasu yn eich ystafell 
ddosbarth a rhowch gynnig ar amrywiaeth o de a photiau. Holwch ym mhle y bydd yn cael ei dyfu 
a sut y bydd yn cael ei gynhyrchu. Rhowch ganllaw terfynol at ei gilydd ar wneud paned dda! 

Ymchwiliwch y fasnach de a chynhyrchiad arian yn Boston. Trafodwch y portread o’r gof arian 
Paul Revere gan John Singleton Copley (http://paulrevere.us/) lle mae’n gafael mewn tebot. 
 
Cynhaliwch Gystadleuaeth Tebotau! Casglwch ddelweddau, ffotograffau, darluniadau o 
debotau a phleidleisiwch ar yr un y bydd eich dosbarth yn ei hoffi fwyaf. Trafodwch y rhesymau 
am eich dewisiadau (ei ddefnyddioldeb, lliw, dyluniad esthetaidd? etc).

Paentiwch debot – prynwch debot plaen rhad a chrëwch eich delweddau neu batrymau eich 
hun ar ei arwyneb mewn paent enamel.

Gwnewch debot o’ch dyluniadau eich hun gan ddefnyddio torchau clai neu ddulliau adeiladu slabiau. 
 
Trafodwch rinweddau dylunio tebot newydd-deb – a all pot fod yn chwareus, yn artistig, yn 
fynegiannol neu’n anarferol a gweithio hefyd fel gwrthrych ymarferol?

Adnoddau Pellach
Steve Woodhead, The Teapot  
Book, A&C Black, 2005
Robin Emerson, British Teapots  
and Tea Drinking, Norfolk  
Museums Service, 1994
Garth Clark, The Artful Teapot,  
Thames and Hudson, 2001 
Edward Bramah, Novelty Teapots:  
500 Years of Art and Design,  
Quiller Press 2003
http://www.stokemuseums. 
org.uk/blog/tea-seventy-two/
http://ceramicartsdaily.org/pottery 
-making-techniques/handbuilding-
techniques/the-30-minute-teapot/
https://www.youtube.com/
watch?v=7q0gGxe7UM0  
www.vam.ac.uk/page/c/ceramics/ 
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Gwneuthurwr mewn Ffocws: Walter Keeler

‘‘Mae fy ngwaith i’n gyffredinol yn ddefnyddiol mewn rhyw ffordd. Nid yw’n syml…  
ymarferol bob amser… efallai’n eich herio fymryn.’ 

Mae Walter Keeler â diddordeb mewn hanes ac mae â chyfaredd â hen botiau a chynwysyddion. 
Mae’n dweud ei fod yn cael ei ysbrydoli gan ‘y syniad fod crochenwaith wedi gwasanaethu pobl 
yn ymarferol ac mewn ffyrdd eraill sy’n fwy cynnil.’ Gan hynny mae’n golygu y gall potiau gyflawni 
swyddogaeth bob dydd ac eto ddal i fod yn ddiddorol i edrych arnyn nhw.

Mae ei siapiau nodweddiadol, er enghraifft, wedi’u dylanwadu gan gynwysyddion metel fel 
caniau llaeth, caniau olew a thwmffatiau. Bydd y gwydredd halen y bydd yn ei ddefnyddio’n 
cynysgaeddu’r potiau hyn ag edrychiad o fetel sydd wedi’i hindreulio ac wedi cael cryn 
ddefnydd. Fodd bynnag, er y gallai tebot edrych fel hen gan dŵr, mae Keeler yn mynnu fod 
y ffurf yn gweithio cystal â llestr i wneud te: mae’r handlenni ar y caead a’r ochr yn hawdd cydio 
ynddyn nhw, mae’r bowlen yn helaeth, mae’r pig yn tywallt heb golli – mae’n gweithio!

Mae Keeler yn parhau i arbrofi â siapiau yn ei stiwdio. Mae ei botiau wedi’u llunio ar droell ac yna eu 
haltro â llaw er mwyn gwneud rhywbeth sy’n gerfluniol ac yn ymarferol. Mae rhai o’i greadigaethau’n 
arbennig o heriol i’r gwyliwr. Mae’n anodd dyfalu sut y gall pot fel y White cut branch teapot gyda’r 
hyn sy’n ymddangos i fod yn gwlwm o bigau fel gwraidd, dywallt te’n effeithlon, ond y mae o! Mae’r 
hyn sy’n ymddangos fel pe baen nhw’n ddrain ar handlen a chaead y Teapot with Thorns mewn 
gwirionedd yn afaelion bawd llyfngrwn sy’n caniatáu i’r defnyddiwr afael ynddyn nhw’n gadarn.  
Gallai ‘baril ddwbl’ yr Angular Teapot a’i handlen lydan ddolennog beri syndod a hyd yn oed 
ddryswch i ddechrau, ond gyda phob un o botiau Keeler, mae’r onglau wedi’u cyfrifo’n ofalus  
i ogwyddo a thywallt yn effeithiol. 

Bydd Keeler yn rhoi sylw mawr i 
fanylion a bydd yn gofalu bod y 
gwrthrych yn ddefnyddiol ac yn 
hawdd ei ddefnyddio gan bawb. 
Er enghraifft, mae’n dweud am 
ei debotiau: ‘Byddaf yn gofalu 
bob amser y gall person sy’n 
llawchwith a pherson sy’n  
llawdde eu codi.’ Mae ei waith  
yn cyfuno’n llwyddiannus 
draddodiad gydag arloesi,  
dylunio ffraeth a harddwch 
esthetaidd. Yn fwy na dim, 
maen nhw i gyd yn cyflawni 
swyddogaeth: ‘Os na ellid 
defnyddio’r potiau fyddwn i ddim 
yn trafferthu eu gwneud nhw.’

 
 

Angular Teapot, 1981, Walter Keeler



chwith: Cut-branch Teapot, 2003. Walter Keeler. de: Green Teapot, 1996, Walter Keeler

Tasgau

Ysgrifennwch eiriau sy’n dod i’ch meddwl wrth edrych ar botiau Walter Keeler. Ydyn nhw’n 
eiriau y byddech yn eu cysylltu’n arferol â thebotiau? Sut fyddech chi’n eu disgrifio? Beth sy’n  
eu gwneud yn anarferol? Beth sy’n ysbrydoli ei waith yn eich tyb chi?
 
Siaradwch am ddyluniad llestri i dywallt fel caniau dŵr, caniau olew, jygiau, tebotiau… beth sy’n 
eu gwneud yn effeithiol? Ceisiwch dywallt dŵr o amrywiaeth o gynwysyddion i weld beth yw’r 
siâp neu’r ffurf fwyaf effeithlon ar gyfer tywallt.
 
Gwnewch ddarlun neu baentiad yn seiliedig ar un o debotiau Walter Keeler. Gallech ailadrodd  
y siâp ar eich tudalen gyda stensiliau neu dyluniwch brint ar gyfer papur wal cegin neu decstilau.
 
Dyluniwch debot yn arddull Walter Keeler, yn seiliedig ar gynhwysydd cartref neu ddiwydiannol 
arall (e.e. can dŵr, cynhwysydd petrol, potel persawr etc)

Adnoddau Pellach
Emmanuel Cooper a Amanda Fielding,  
Walter Keeler, Cyngor Sir Ddinbych, 2004 
http://www.themaking.org.uk/Content/makers/2006/09/walter_keeler.html 
https://www.youtube.com/watch?v=diNobnS8dxU 
http://sounds.bl.uk/Oral-history/Crafts/021M-C0960X0027XX-0000V0
https://www.youtube.com/watch?v=OROiXhtYdpA 
https://www.youtube.com/watch?v=oDDalLNnIeI
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Lliain Sychu Llestri
Diffiniad: lliain i sychu llestri (Geiriadur Chambers)

Roedd amser te ym Mhrydain y ddeunawfed ganrif yn fusnes boneddigaidd ymysg y 
dosbarthiadau uwch a byddid yn defnyddio’r llestri te tsieni gorau. Byddai meistres y tŷ’n 
ymfalchïo’n fawr yn ei phorslen ac yn hytrach nag ymddiried mewn gwas, byddai’n ei sychu  
ei hun â lliain. Roedd y ffibr cain wedi’i ddeillio o lin planhigion had llin yn ddelfrydol, i’r pwrpas 
hwn gan eu bod yn feddal ac yn amsugnol. Roedd lliain yn ddeunydd drud ac felly byddid yn 
golchi ac yn smwddio’r tyweli te’n ofalus iawn. Byddai’r tyweli hyn yn aml wedi’u brodio gan  
y byddent yn cael eu cynnwys yn arddangosfa’r bwrdd. Cyn cyflwyniad y gorchudd tebot  
(a boblogeiddiwyd gan Dduges Bedford yn ôl y sôn yn y 1840au), byddai lliain sychu llestri’n 
cael ei blygu’n daclus a’i lapio am y tebot i’w gadw’n gynnes ac i ddal unrhyw ddiferion. 

Yr Ulster Weavers, Iwerddon, a sefydlwyd yn 1880 oedd un o’r cwmnïau cyntaf i greu tecstilau cegin 
ar gyfer y farchnad Brydeinig a oedd yn ehangu. Yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, câi llieiniau 
sychu llestri, fel llawer o grefftau traddodiadol eraill, eu masgynhyrchu’n rhatach mewn cymysgedd  
o gotwm a lliain. Yn yr oes fodern, fe gyflwynwyd defnyddiau eraill er mwyn eu trwch, amsugnedd 
a’u hansawdd meddalach, er enghraifft ‘terry towelling’, peil cotwm trwchus â dolenni bychan.

Y dyddiau hyn, mae pob cartref â llieiniau sychu llestri, wedi’u dewis yn aml i gydweddu â 
‘décor’ y gegin. Fe’u cynhyrchir hefyd ar gyfer y diwydiant twristiaid, wedi’u printio â lluniau  
ac enwau lleoedd fel swfenîrs o wyliau. 

 

Arddangosfa Manylion Mewnol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2014



Tasgau

Ailgylchwch hen lieiniau sychu llestri yn fat racs https://www.youtube.com/watch?v=XuITyZ5mUBM

Brodiwch neu paentiwch liain sychu llestri â llaw! Prynwch dywel cotwm gwyn a chrëwch 
eich addurniad eich hun gyda phwythau neu baentiau llifo.

Ceisiwch ganfod mwy am Van Gogh a’r ffordd y defnyddiai lieiniau sychu llestri pan na allai 
fforddio cynfas: https://www.theguardian.com/uk/2007/aug/29/art.artnews

Dyluniwch liain sychu llestri ysgol gyda delweddau o’ch cymheiriaid yn eich dosbarth. Gallech 
wneud ymdrech fel dosbarth â phob disgybl yn cyfrannu hunanbortread i’w ychwanegu ato.

Adnoddau Pellach
Jemima Schlee, Take a Tea Towel, GMC Publications 2015 
http://www.weavingtoday.com/blogs/weaving-today/a-brief-history-of-tea-towels
http://www.ulsterweavers.com/about-us/
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arddangosfa Manylion Mewnol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2014



20–21

Gwneuthurwr mewn Ffocws: Alison Morton 

‘Roedd arnaf i eisiau cymryd rhywbeth a oedd yn amlwg wedi gweithio am amser maith,  
ei gymryd a gwneud rhywbeth newydd ohono’ – Alison Morton

Disgrifiodd Alison Morton deimlo’n ‘hanesyddol gysylltiedig’ drwy dyfu llin ac yna ei wehyddu’n 
lliain, felly’n dilyn y broses o’r dechrau i’r diwedd. Dechreuodd ei diddordeb yn y deunydd hwn 
oherwydd ei enw da a hanes maith o’i ddefnyddio mewn diwylliant Prydeinig: ‘roedd yna fywyd 
cyn ‘terry-towelling’. Roedd yn cydnabod fod yna ddefnyddiau rhatach ond roedd ansawdd a 
gwytnwch lliain yn ei wneud yn werth buddsoddi ynddo.

Mae agwedd Alison tuag at wneud yn un o ymarferoldeb a synnwyr cyffredin: ‘ffeindio’r edau 
a’r prosesau priodol ar gyfer y canlyniad terfynol.’ Esboniodd fod yna wrthwynebiad i liain pan 
ddechreuodd wneud llieiniau sychu llestri yn y lle cyntaf, ‘oherwydd nad oedd yn ‘fflyffi’, ond 
fe sylweddolodd ei fod yn gweithio’n well na chotwm i sychu llestri oherwydd ei allu i amsugno 
dŵr. Mae hefyd, fel deunydd ysgafn, yn sychu’n gyflym pan fydd wedi gwlychu ac mae hynny’n 
ffactor pwysig arall gyda llieiniau sy’n cael eu defnyddio’n barhaus yn y gegin. Mae’n ffafrio lliain 
‘huckaback’ yn arbennig ar gyfer ei thyweli. Mae hwn yn wehyddiad llac gyda phatrwm o ‘floats’  
neu edeifion sydd wedi’u codi fymryn o’r ystof a’r anwe i greu arwyneb sy’n frasach a mwy 
amsugnol. Bydd weithiau’n cyfuno defnyddiau eraill â’r lliain, fel cotwm neu ‘chenille’ i 
ychwanegu gweadedd i’r lliain.

Mae llieiniau sychu llestri Alison yn syml eu dyluniad, yn anarferol blaen â streipiau neu sgwariau o 
liw, ac mae hynny’n caniatau i’r gwehyddiad a’i weadedd gael eu gwerthfawrogi yn ôl ei haeddiant 
ei hun. Mae hyd yn oed ei chyffyrddiad llofnod, ychwanegiad dolenni, yn un o ymarferoldeb sy’n 
darparu rhywbeth i’w hongian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alison Morton, arddangosfa Manylion Mewnol



Tasgau

Ymchwiliwch gynhyrchiad lliain o lin. Sut mae trawsnewid planhigyn yn lliain sychu llestri? Holwch 
am liain ‘huckaback’. Pa ddefnyddiau eraill ellid eu defnyddio i wneud llieiniau sychu llestri?

Copïwch batrymau tyweli Alison Morton a gwnewch baentiadau neu brintiau. Defnyddiwch  
y rhain i’ch helpu i ddylunio ystod o nwyddau cegin mewn arddull tebyg. 

Trafodwch y defnydd gorau ar gyfer llieiniau sychu llestri. Holwch eich teulu a’ch ffrindiau  
am eu hoff ddefnydd. Pa briodweddau ddylid eu cael yn ddelfrydol mewn lliain sychu llestri?

Pwythwch ddolenni ar lieiniau sychu llestri i’w hongian.

Gwrandewch ar stori lafar Alison Morton – ei bywyd, ei gwaith a’i hysbrydoliaeth  
http://sounds.bl.uk/Oral-history/Crafts/021M-C0960X0112XX-0001V0

Adnoddau Pellach
http://www.vads.ac.uk/learning/learndex.php?theme_id 
=csctex&theme_record_id=csctexmorton&mtri=csctexfor
http://sounds.bl.uk/Oral-history/Crafts/021M-C0960X0112XX-0008V0
http://huckaback.co.uk/linen_huckaback_towels.php#.V6nkUPkrLIU
 

Alison Morton, arddangosfa Manylion Mewnol
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Sgarff
Diffiniad: stribed neu sgwâr o ffabrig patrymog yn aml, a wisgir am y gwddw, yr ysgwyddau 
neu’r pen er mwyn cynhesrwydd neu addurniad (Geiriadur Chambers)

Sgarff, efallai, yw’r dilledyn mwyaf amlbwrpas: o bob ffurf a maint, lliwiau, defnyddiau; fe’u 
gwisgir er mwyn cynhesrwydd; fel cyfwisg, ar neu o gwmpas y pen, gwddw, ysgwyddau, 
gwasg; wedi’u clymu mewn llawer ffordd gyda chlymau, plygiadau a dolenni; yn cael eu gwisgo 
am resymau crefyddol neu i ddynodi aelodaeth o sefydliad fel coleg; wedi’u clymu o gwmpas y 
pen i gadw gwallt o’r wyneb; yn cael eu chwifio fel symbol o deyrngarwch i hoff dîm pêl droed.

Un o wisgwyr cynharaf sgarffiau y gwyddom amdani yw’r Frenhines Eifftaidd Nefertiti c 1350CC, 
gyda’i sgarff wedi’i lapio’n dynn dan ei phenwisg fflat. Mae cerfluniau Tsieineaidd o oddeutu 1000 
CC â darnau eddïog o ffabrig o gwmpas eu gyddfau. Byddai rhyfelwyr yr Ymherodr Tsieineaidd 
Cheng yn gwisgo sgarffiau sidan i arwyddo rheng filwrol. Byddai’r Rhufeiniaid yn gwisgo stribed o 
frethyn a elwid yn ‘sudarium’ sy’n golygu’n llythrennol ‘glwt chwys’ i sychu eu gyddfau yn y gwres.

Daeth sgarffiau’n gyfwisgoedd ffasiwn yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac maent 
yn parhau i fod yn boblogaidd yn yr oes fodern. Mae’r amrywiaeth o steiliau a ffyrdd o wisgo 
sgarffiau’n rhoi sgôp diddiwedd ar gyfer unigolrwydd a gall ychwanegu’r cyffyrddiad olaf  
i bron unrhyw wisg, ar gyfer unrhyw achlysur, mewn unrhyw hinsawdd.

Mae rhai mathau o sgarffiau’n cynnwys: cadach gwddw, crafat, sgarff pen, bandana, ascot, 
pashmina, tichel, boa, hijab, stôl, hances, cwfl etc.

Tasgau

Ysgrifennwch ddisgrifiad o’ch hoff sgarff a thynnwch lun. Beth sy’n ei wneud yn arbennig i chi?

Cydosodwch gasgliad o sgarffiau yn y dosbarth, o wahanol steiliau, siapiau, lliwiau etc. 



Arddangosfa Wallace Sewell yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, 2015–2016

Paper Pinstripe scarf, 2007, Tim Parry-Williams, arddangosfa Mewn Clymau

Darganfyddwch ffyrdd gwahanol o’u gwisgo. Byddwch yn ddyfeisgar!
 
Gweuwch sgarff! Dyma’r dilledyn hawddaf i ddechreuwyr ei wneud. 
(gweler: http://www.wikihow.com/Knit-a-Scarf)

Ffeindiwch ddelweddau o wisgwyr sgarffiau enwog (ee Nefertiti, Grace Kelly,  
Doctor Who, Rupert the Bear, Harry Potter, y Frenhines Elizabeth ll…)

Ymchwiliwch sgarffiau pêl-droed! Holwch am eu hanes. Pam y maen nhw’n rhesog fel arfer? 
Sut maen nhw wedi newid yn yr oes fodern? Gwnewch baentiad yn seiliedig ar wahanol liwiau 
timau a logos ar sgarffiau.

Coreograffwch ddawns â sgarffiau!

Adnoddau Pellach
Nicky Albrechtsen a Fola Solanke,  
Scarves, Thames and Hudson, 2011
Potter Style, How to Tie a Scarf:  
33 Styles, Potter Style 2013
https://www.countingflowers. 
co.uk/scarf-history
http://www.scarves.net/scarf- 
tying-index.html 
https://www.youtube.com/
watch?v=5LYAEz777AU 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=IwRwJUgt_Tg 
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Gwneuthurwr mewn Ffocws: Nick Ozanne 

Tri gair sy’n disgrifio fy ngwaith yw… coeth… diamser… a Phrydeinig

Gan weithio dan yr enw stiwdio Leto & Ariadne, bydd Nick Ozanne yn defnyddio gwyddiau 
traddodiadol o ffrâm bren i greu ei sgarffiau. Gwneir y gwaith i gyd â llaw, o weindio’r ystof,  
y broses wehyddu lafurus ac yn olaf fanylion main y gorffennu.

Disgrifiodd y cylchgrawn Selvedge ei ddyluniad llofnod, ‘Evelyn Waugh Stripe’ fel caniatau i’r 
gwisgwr ‘ailgysylltu â synnwyr o Seisnigrwydd a gollwyd.’ Wedi’i ysbrydoli gan awdur y nofel 
‘Brideshead Revisited,’ sydd wedi’i gosod yn y 1920au, mae’r sgarffiau’n cipio rhywbeth o 
arddull ddiymdrech rhyddiaith Waugh a dosbarth ei gymeriadau.

Mae’r sgarffiau’n breintio’r unigolyn â synnwyr o hunaniaeth bersonol. Pwysleisia Ozanne fod 
ei waith i gyd yn unrhyw, ‘yn addas i bawb a’r unig amodau yw chwaeth y gwisgwr.’ Mae’n 
cydnabod fod sgarffiau’n eitemau dillad hynod bersonol, a wisgir yn nesaf at y croen, nid dim 
ond fel cyfwisg ffasiwn neu ddatganiad, ond hefyd er mwyn amddiffyniad a chynhesrwydd. 
Mae’n ymdrechu i greu eitem sy’n para’n hir mewn ffabrigau sy’n gryf ond sydd hefyd yn 
gyffyrddol ac yn bleser i’w gwisgo ac meddai:

‘Byddaf yn hoffi meddwl am fy ngwaith fel darnau etifeddol a rhywbeth y gallwch ei wisgo 
flwyddyn ar ôl blwyddyn. Byddaf yn gwehyddu dim ond mewn ffibrau naturiol sy’n gwella ac  
yn meddalu o’u defnyddio ac sy’n teimlo’n gysurlon ac yn foethus yn erbyn y croen noeth.’

 
 
 
 

Patisserie scarf, 2009, Nick Ozanne, 
arddangosfa Mewn Clymau



Tasgau

Ceisiwch ganfod mwy am sidan – beth ydi o? Sut fydd o’n cael ei brosesu a’i wehyddu’n ffabrig?

Darllenwch Brideshead Revisited gan Evelyn Waugh (gweler y trawslwythiad am ddim: http://
www.steporebook.com/book/brideshead-revisited-7048-epub.html) Pa gymeriadau allech chi 
eu dychmygu’n gwisgo sgarffiau Leto & Ariadne? 

Ymchwiliwch ffasiwn y 1920au. Pa ddillad eraill sy’n nodweddiadol o’r oes?

Trafodwch ‘Brydeindod’ mewn perthynas â gwisg. Pa ddillad ydych chi’n eu cysylltu â 
hunaniaeth genedlaethol? 

Gwnewch baentiad haniaethol yn seiliedig ar liwiau a llinellau yn sgarffiau Leto & Ariadne.

Adnoddau Pellach
https://letoariadne.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=XiWBigxLi1I
http://bibelotmagazine.com/tag/nick-ozanne/

 
 
 

Pencil Stripe scarves, Evelyn Waugh Stripe scarves, 2009, Nick Ozanne, arddangosfa Mewn Clymau
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Maneg
Diffiniad: gorchudd ar gyfer y llaw ac sydd â chasinau unigol ar gyfer pob bys fel rheol  
(Geiriadur Chambers)

Fe ddatblygodd menig yn wreiddiol fel dull o ddiogelu dwylo rhag tywydd oer neu i ddelio â 
defnyddiau garw, sgraffiniol neu boeth. Mae’n debyg mai sgrapiau o ddefnydd wedi’u plygu 
trosodd a’u pwytho oedd y menig cyntaf a hynny fel opsiwn mwy ymarferol na lapio clytiau 
rownd y bysedd neu dynnu llewys hir i lawr dros y bysedd. 

Byddai’r Rhufeiniaid yn defnyddio menig i goginio a hefyd i fwyta bwyd poeth. Doedden nhw 
ddim yn defnyddio ffyrc yr adeg yma, felly fe fydden nhw’n gorchuddio’r bysedd â menig ysgafn 
a elwid yn ‘digitalia’.

Yn yr Oesoedd Canol, byddai gwerinwyr, bugeiliaid a ffermwyr yn gwisgo menig heb fysedd 
wedi’u gwneud o ledr a’u leinio â chotwm i ddiogelu eu dwylo wrth iddyn nhw weithio. 

Y Pharoaid oedd y cyntaf i wisgo menig fel symbol o statws ac i gadw eu dwylo’n hardd,  
wedi’u gorchuddio â sidan. Byddai merched Eifftaidd yn eu defnyddio hefyd wrth fwyta neu 
weithio ac roedd y menig hyn fel pocedi yn eu ffurf gyda bawd, rywbeth yn debyg i ‘mittens’.

Dechreuodd y dosbarthiadau uwch addurno menig â brodwaith a gemau yn yr amseroedd 
canoloesol pan ddaeth yn gyfwisg ac yn symbol o urddas ac anrhydedd am y tro cyntaf, yn 
hytrach nag yn ddim ond eitem o ddillad defnyddiol. Daeth y symbolaeth a oedd yn gysylltiedig 
â menig yn gymhleth iawn yn ystod y cyfnod hwn (gweler y ddolen isod). 

Rozanne Hawksley, Pale Armistice, 1991, arddangosfa Offerings



Glover, 2010, Jo Lawrence, arddangosfa Gwên

Gwelwyd tarddiad menig wedi’u gwau â llaw yng ngwledydd oerach Gogledd Ewrop erbyn diwedd 
y drydedd ganrif ar ddeg ac yn ddiweddarach daeth yn fwy cyffredin gyda dyfeisio’r peiriant gwau 
gan William Lee yn 1589. 

Yn yr amseroedd modern mae datblygiadau mewn technoleg wedi cynyddu’r ystod o 
ddefnyddiau a rhwyddineb cynhyrchu fel ei bod yn bosib cynhyrchu menig ar gyfer pob 
achlysur, hinsawdd, amgylchiadau a defnyddiau. Mae rhai enghreifftiau’n cynnwys: menig 
cerdded, menig popty, menig garddio etc. Faint o fathau o fenig sydd gennych chi?
 

Tasgau

Ymchwiliwch hanes menig. Ffeindiwch enghreifftiau mewn paentiadau o hanes celfyddyd neu 
ewch i ymweld ag amgueddfa. 

Gwnewch restr o wahanol fathau o fenig: 
 
– A ddefnyddir mewn bywyd bob dydd (e.e. maneg bopty, menig rwber, menig garddio…)  
 Faint o fenig sydd gennych chi yn eich cartref?
– A wisgir ar gyfer gwaith (ee gan lawfeddyg, deintydd, glanhawr, person sy’n trin celfyddyd….)
– A wisgir ar gyfer chwaraeon (e.e. bocsio, golff, beicio, criced, gan geidwad gôl, sgïo…)
 
Ceisiwch ganfod mwy am symbolaeth menig.

Dyluniwch fenyg ar gyfer ystod o achlysuron a digwyddiadau. Dyfeisiwch faneg newydd!  
(ee ‘maneg baentio’ â brwshis neu 
badiau sbwngaidd ar flaenau’r bysedd; 
‘maneg bwyntio i athro’; ‘maneg 
ogleisio’ â phlu…byddwch yn ddyfeisgar!

Gwnewch byped maneg neu byped 
bys! (https://www.youtube.com/
watch?v=qEHUC4Udf_A; https://www.
youtube.com/watch?v=NrnPunxNh2E)

Gwnewch faneg popty! (https://www.
youtube.com/watch?v=JtS5itzH9tk)

Adnoddau Pellach
http://www.fashionintime.org/ 
history-gloves-significance/
http://www.gloves.com.ua/ 
about_glove_en.php
http://www.sothebys.com/en/ 
news-video/blogs/all-blogs/ 
sotheby-s-magazine-- 
december---january-2016/2015/11/
gloves-useful-symbols-costumist.html
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Gwneuthurwr mewn Ffocws: Angharad Thomas 

‘Mae gwau wedi bod yn weithgaredd a oedd yn feichus yn union fel yr oedd gofalu am gnydau 
neu lanhau’r tŷ i lawer o ferched dim ond 30 neu 40 o flynyddoedd yn ôl. Fe fyddech yn gwau 
gan na allech fforddio prynu. Yn awr, oherwydd newidiadau mewn economeg fyd-eang sy’n 
ymddangos fel stori dylwyth teg bisâr, mae’n rhatach prynu llawer o nwyddau yn cynnwys 
nwyddau wedi’u gwau.’

Mae’r Dr Angharad Thomas wedi bod yn athrawes, yn wneuthurwr gweuwaith ac yn ddylunydd 
ar gyfer cynhyrchu gweuwaith mewn marchnadoedd byd-eang. Mae’n gweithio ar hyn o bryd  
fel archifydd i’r ‘Knitting and Crochet Guild of the UK’ a hefyd yn dylunio, yn gwneud ac yn 
‘blogio’ fel rhan o’i ‘Phrosiect Menig’ (https://knittinggloves.wordpress.com/about/). Mae’r 
blogiau’n rhoi mewnwelediad defnyddiol i’r broses feddwl ac agweddau ymarferol ar wneud 
eitem o ddillad defnyddiol ar gyfer person penodol wrth iddi ddogfennu pob pâr â ffotograffau, 
darluniau a nodiadau.

Mae Angharad wedi bod yn gwau menig i batrymau traddodiadol ers 2011, yn eu haddasu’n 
aml ac yn creu ei dyluniadau ei hun. Mae â diddordeb penodol yn hanes a diwylliant gwerin 
menig mewn gwahanol rannau o’r byd. Mae’n dilyn yr hen batrymau sydd wedi’u profi dros 
amser ac sydd wedi’u pasio i lawr drwy genedlaethau o weuwyr ac sy’n parhau i gael eu  
pasio ymlaen ymysg y gymuned wau heddiw drwy’r rhyngrwyd. 

Un o ddarganfyddiadau Angharad oedd y Midge and Flea, y patrwm cynharaf i’w gyhoeddi gan 
y Scottish Rural Womens’ Institute, dyddiedig 1966 a oedd, mae’n debyg, yn addasiad o faneg 

Angharad Thomas



wledig a allai fod wedi’i gwau mewn unrhyw le yng ngogledd Lloegr, Cymru neu’r Alban. Daw ei 
henw o batrwm brith y siapiau ‘midge and flea’ mewn lliwiau cyferbyniol. Swyddogaeth maneg 
yw’r ystyriaeth bwysicaf i Angharad bob amser – y ffaith ei bod yn mynd i gael ei gwisgo’n 
obeithiol eto ac eto. Mae hi fel cerddwr brwd yn gwerthfawrogi’r pleser y gall menig cynnes  
sy’n ffitio’n dda eu darparu ar y bryniau oer:

‘Fe ddechreuais bâr i ffrind gan fod arni angen gwirioneddol am fenyg da pan oedden ni allan  
yn cerdded yn Ardal y Llynnoedd.’

Cynhyrchir y rhan fwyaf o’i menig fel anrhegion i ffrindiau ac, fel y datgela ei blog, bydd yn 
ystyried anghenion pob unigolyn wrth eu gwneud. Bydd yn dechrau drwy arlunio o gwmpas 
eu dwylo i gynhyrchu templed gan na fydd pob llaw (na hyd yn oed fysedd) yn cydymffurfio â 
meintiau safonol. Mae un ffrind, er enghraifft, â bys bach cam ac fe ystyriwyd hynny’n ofalus 
yn ei dyluniad. Mae’r menig hyn i gyd yn cynnwys llythrennau cyntaf enw’r perchennog fel 
cyffyrddiad personol ychwanegol.
 

Tasgau

Arluniwch ddyluniadau ar fenyg rwber â phennau marcio! Bydd Angharad yn defnyddio’r  
dull yma’n aml i arbrofi â dyluniadau gan y gellir eu golchi i ffwrdd yn rhwydd a’u hail-arlunio.

Cadwch flog recordiwch drip, prosiect, eich meddyliau a’ch syniadau. Bydd dogfennu â  
lluniau a geiriau’n darparu cofnod ac adnodd defnyddiol ar gyfer gwaith yn y dyfodol. 
Darllenwch flog Angharad i gael ysbrydoliaeth.

Ymchwiliwch batrymau menig y mae Angharad wedi’u defnyddio (ee Sanquar, Sir Gâr,  
Midge and Flea, Polar Gloves etc). Copïwch y patrymau mewn pensiliau neu baent lliw. 

Arluniwch o amgylch eich llaw i greu templed neu stensil a defnyddiwch nhw i greu paentiadau  
neu brint yn seiliedig ar siapiau dwylo. Gallech greu amrywiaeth o stensiliau drwy arlunio o 
gwmpas dwylo eich teulu neu eich ffrindiau. 

Dyluniwch fenyg ar gyfer ffrind gyda chyffyrddiadau personol fel llythrennau cyntaf enwau,  
hoff liwiau, logos etc)

Adnoddau Pellach
https://knittinggloves.wordpress.com/about/
http://kcguild.org.uk/inspiration/our-designer-members/angharad-thomas/
http://www.autonomatic.org.uk/allmakersnow/wp-content/uploads/2015/ 
07/AMN2014_Thomas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KFg3uQj6LfI
https://www.youtube.com/watch?v=f1lPwLIv9zQ



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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David Setter
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Cyhoeddwyd gan Canolfan  
Grefft Rhuthun  
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Canolfan Grefft Rhuthun  
Y Ganolfan i’r Celfyddydau  
Cymhwysol 
Heol y Parc, Rhuthun,  
Sir Ddinbych LL15 1BB  
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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 ‘pwrpas’  
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.



Ydych chi wedi cymryd  
rhan ym mhob un o’r  

pedwar tymor Beth yw  
Crefft? ac wedi casglu pob  
un o’r pedwar bathodyn?

Gallwch hawlio eich bag 
AM DDIM yn awr!

Mae’r pedwar pecyn adnoddau ar gael i’w 
lawrlwytho AM DDIM oddi ar ein gwefan
canolfangrefftrhuthun.org.uk

beth yw crefft?

deunydd addurn

proses pwrpas




