Sut i ganfod dillad
gwych o siopau elusen
BYDD Y CYNGHORION DA HYN YN EICH HELPU I
GANFOD Y DILLAD PWYSIG GORAU AC EITEMAU
ARBENNIG WRTH CHWILOTA MEWN SIOP ELUSEN.
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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 y Steilydd Ffasiwn Emma Slade Edmondson.

– – – – – – – SIOPA I BWRPAS – – – – – – – 
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CYNGHORION
GORAU

Gall siopa mewn siopau elusen ymddangos yn
ddigon i’ch llethu – ond nid oes raid iddi fod felly.
Ewch i siopa gyda phwrpas, a dechreuwch drwy
edrych am wisg gyflawn benodol, ar gyfer
digwyddiad penodol.

Yn aml, gall rhywbeth mor syml â newid y botymau neu
ychwanegu tlws ffynci wella golwg gwisg.

Os nad oes gennych ddigwyddiad ar y gorwel, ystyriwch
dueddiadau’r tymor hwn a sut gallech efelychu’r hyn sydd
yn y sioeau ffasiwn gyda’r hyn y gallwch ei gael yn eich siop
elusen leol. Mae’n haws nag y mae’n edrych!
Meddyliwch am eich cwpwrdd dillad bob amser wrth siopa, er
mwyn ddewis hyn a’r llall sy’n gweddu’r dillad sydd gennych
eisoes a chael mwy o ddefnydd o’ch pryniant newydd.

– – CANFYDDWCH DDARNAU PWYSIG  – 
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Chwiliwch am eitemau fydd yn gweddu i unrhyw
dymor ac y gallwch eu hategu i fod yn addas i
dueddiadau gwahanol. Chwiliwch am eitemau
hyblyg; er enghraifft, gellir gwisgo tiwnig blaen
fel gwisg haf neu dop gaeaf.

Bydd steiliau a thoriadau clasurol mewn lliwiau niwtral
yn sylfaen wych i’ch cwpwrdd dillad craidd. Hefyd, mae’n
siŵr y bydd yr eitemau a brynwch yn golchi’n dda am eu
bod wedi’u wisgo, eu golchi a’u gwerthfawrogi eisoes - yn
wahanol i eitemau newydd na fydd yn edrych yr un fath o
bosibl wedi’u golchi am y tro cyntaf.

1:05 / 1:36

– – CHWILIWCH AM Y ‘RHEILEN AUR’ – – 
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Bydd gan lawer o siopau elusen rheilen arbennig
wedi’i neilltuo ar gyfer eitemau unigryw,
darnau ddoe neu ddrudfawr o ansawdd da
gan gynllunwyr.

Chwiliwch amdanynt neu gofynnwch i’r staff a
oes ganddynt rywbeth arbennig yn y siop – efallai bod
rhywbeth yn y cefn neu mewn man arall o’r siop nad yw’n
cael ei arddangos.
Cofiwch, edrychwch bob amser ar doriad ac ansawdd eitem,
er enghraifft, pe ceid leinin mae’n debygol o bara’n hwy.

Gall ystyried tymor neu ddau ymlaen llaw helpu gyda’r
eitemau tymhorol iawn hynny, (tebyg i ddillad gwlân trwm
y gaeaf neu dopiau sidan ysgafn). Byddwch yn barod ac
yn aml fe welwch bethau gwych pan ydych yn chwilio cyn
pawb arall! Byddwch yn greadigol gyda’r darnau yr ydych
yn eu canfod.
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– – – – – – MWYNHEWCH SIOPA – – – – – – 
Cofiwch wisgo pethau’n gyntaf – mae’n syndod
sut gall pethau edrych yn wahanol oddi ar y
CAM
gambren! Twriwch yn dda ac edrychwch i weld a
oes rhywbeth da wedi’i guddio, yn arbennig gan
ei bod yn hawdd cymysgu eitemau ar y rheiliau.
Ceisiwch fynd gan bwyll a pheidiwch â rhuthro.
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Edrychwch mewn sawl man: yn aml gall y meintiau fod
yn anghywir, ac mae’n bwysicach edrych am liwiau neu
steiliau sydd at eich dant, waeth lle y dewch chi o hyd
iddo yn y siop.

2:30
1:28 // 4:15
1:36

– – – – – – – – O LAW I LAW: – – – – – – – – –
RHOI DILLAD A GARWYD UNWAITH
Cofiwch, os nad ydych yn caru dilledyn mwyach,
gall fod yn bryd i chi ei roi i siop elusen er mwyn
CAM
rhoi cartref newydd, llawn cariad iddo. Gallwch
roi eich dillad nad oes mo’u hangen – hwyrach
mai trysor newydd ei ganfod yw i rywun arall,
neu gall gyrraedd y ‘rheilen aur’ hyd yn oed.
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