Sut i glirio annibendod
eich cwpwrdd dillad
drwy archwilio’ch dillad
BYDD ARCHWILIO’CH CWPWRDD DILLAD YN EICH HELPU
I DDOD O HYD I DDILLAD O’R NEWYDD YR YDYCH WEDI
ANGHOFIO AMDANYNT, AILGYLCHU DILLAD NAD OES MO’U
HANGEN ARNOCH MWYACH, AC YN CREU LLE I’R DILLAD
PWYSIG YR YDYCH EU HANGEN.
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Gobeithiwn y bydd yr awgrymiadau a’r cynghorion yn y canllawiau hyn a’r fideos yn gymorth ac yn hawdd ei
dilyn. Datblygwyd y canllaw hwn gan yr Ymgynghorydd Delwedd Cleo Lacey.
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Bwriwch olwg ar bob dilledyn yn eich cwpwrdd
dillad ar gyfer eich cliriad. Os bu eitem yn segur
ers tro, efallai ei bod hi’n amser clirio’r anhrefn a
rhoi’r gorau i hel celc.

Ni ddylech gadw dillad ond am eu bod yn edrych
yn dda ar y gambren, ond nid ydynt yn eich ffitio neu’n
gweddu i siâp eich corff; bydd yr eitemau hyn ond yn
llenwi’ch cwpwrdd dillad. Ystyriwch a allwch chi newid
eitemau i ymestyn eu hoes.

Os oes eitemau wedi’u gwisgo ond y tu hwnt i’w trwsio,
rhowch nhw mewn banc tecstilau lleol. Defnyddiwch ein
lleolydd ailgylchu i weld lle mae’ch pwynt ailgylchu agosaf.
Yna gellir ail-gylchu’r ffabrig i greu rhywbeth defnyddiol yn
hytrach na mynd ag ef i safleoedd tirlenwi: peidiwch byth â
thaflu dillad i’r bin.
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Os ydych yn caru dilledyn ac mae angen ei drwsio,
chwiliwch am gyngor ar wefan Caru Eich Dillad. Gall hyn
fod yn rhywbeth mor syml â gwneud mân atgyweiriadau
fel gwnïo botwm coll, neu brosiect mwy anturus fel
uwchgylchu hen sgert i greu bag siopa.
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Crëwch bentyrrau ar wahân o ddillad nad oes
mo’u hangen: un pentwr i fynd at elusen, un i
roi i ffrindiau, un i’w werthu, un i’w newid ac
un i’w olchi.

Ar ôl i chi gwtogi nifer y dillad yn eich cwpwrdd,
efallai y gallwch enwi eitemau pwysig, craidd
sydd ar goll. Os mai dyma’r achos, ysgrifennwch
restr siopa a glynwch ati.

Ystyriwch brynu dillad a gafodd eu caru unwaith
mewn siopau elusen neu bartïon cyfnewid dillad. Mae
dewis yn tyfu o hyd, a gallwch brynu eitemau ddoe
unigryw am fargen.
Yna, bydd gennych gwpwrdd dillad heb annibendod, sy’n
llawn o eitemau yr ydych yn eu caru. Gallwch ddewis hyn
a’r llall at bob achlysur. Y dillad cywir rydych eu hangen yn
eich cwpwrdd dillad, nid llawer ohonynt!

carueichdillad.org.uk
www.loveyourclothes.org.uk

