
Gwehydda Natur 

Beth am roi cynnig ar wneud gwaith celf y tro nesaf y byddwch yn 

mynd am dro?   

Bydd angen y canlynol arnoch: - llinyn / gwlân - brigau   - dail  

   

1. Ewch am dro yn eich ardal leol a 

chasglu gwahanol ddail, brigau 

mân a blodau. Peidiwch â chodi 

blodau gwyllt na blodau o ardd 

rhywun. 

2. Bydd angen brigau arnoch i wneud 

ffrâm.  Defnyddiwch linyn i glymu’r 

corneli gyda'i gilydd, gan glymu’r 

llinyn yn gris-groes yn dynn ym mhob 

cornel. 

3.  Gallwch wneud llawer iawn o 

wahanol fathau o fframiau. Gallwch 

benderfynu pa mor fawr neu fach y 

dylai’r ffrâm fod, a hyd yn oed pa 

siâp - rhowch gynnig ar sgwariau, 

petryalau, hecsagonau, trionglau a 

hyd yn oed cylchau! 



4. Clymwch ddarn hir o linyn ar 

un pen i’r brigyn, yna lapiwch y 

llinyn o gwmpas y ffrâm nes i 

chi gyrraedd yr ochr arall.  

Gwnewch gwlwm i’w gadw yn 

ei le ar y pen arall. 

5. Gallwch nawr ddechrau 

gwehyddu’r dail. 

Penderfynwch ba ddail yr 

hoffech ddechrau gyda 

nhw a’u pwytho o dan a 

thros bob llinyn.  Yna 

gwnewch yr un fath gyda’r 

ddeilen nesaf gan 

ddechrau o chwith h.y. 

drosodd ac oddi tano. 

Awgrym da: os ydych yn 

lapio’r llinyn ddwywaith 

o amgylch y brigau, 

bydd hynny’n helpu i’w 

gadw yn ei le. 



Rhowch eich darn o gelf byd 

natur i’w arddangos mewn 

man lle caiff ei weld gan law-

er o bobl. 

Rhannwch eich lluniau gyda 

ni ar Facebook a Twitter 

@llyfrgelloeddcaerdydd 

Dylech barhau i wehyddu nes bydd y 

ffrâm yn llawn. 

Defnyddiwch eich creadigedd i 

ychwanegu unrhyw beth o’ch dewis 

at y ffrâm, fel llygaid yr haul a 

blodyn menyn, i roi lliw iddi. 

6. Gwthiwch bob haen i ben uchaf 

y ffrâm i wneud mwy o le i 

wehyddu rhagor o ddail. 


