Sut i osod sip newydd
ar bâr o jîns

BYDD ANGEN ARNOCH
	Sip metal o’r maint a’r
lliw cywir

Siswrn

	Edau sy’n cydweddu
â lliw’r denim ac edau
aur os dymunwch

Gwniadur

ANHAWSTER
ANODD

Nodwydd gwnïo â llaw.
	Peiriant gwnïo â
phedal sipiau

Rhwygwr sêm

	Haearn smwddio a
bwrdd smwddio

Pinnau

DULL
1
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Tynnwch yr hen sip gan ddefnyddio ‘datbwythwr’ neu
‘rhwygwr pwythau’.
Mae jîns wedi’u cyfnerthu’n dda, felly bydd angen i chi fod
yn fwy llym o gymharu â dillad eraill - ond byddwch yn
ofalus rhag rhwygo’r denim.
Yn ogystal, bydd angen i chi ddadbwytho adran fach linyn
y wast er mwyn gallu tynnu’r sip cyfan.
Tynnwch yr holl ddeunydd llac.
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Gosodwch eich sip metal newydd gyda’r tynnwr yn
wynebu blaen y jîns.

Gwthiwch y tâp ar frig y sip i fyny ac i mewn i linyn y
wast, gan ddefnyddio pinnau i’w angori.
Piniwch weddill y sip yn ei le a chau’r sip er mwyn gwirio
ei fod yn gorwedd yn wastad.
Os nad yw’r sip yn gwbl wastad, dylech ail-wneud yr holl
gamau uchod – bydd gwthio a thynnu’r sip yn debygol o
wneud pethau’n waeth.
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Ar ôl pinio’r sip yn ei le, defnyddiwch edau sy’n cydweddu
â’r denim (yn hytrach nag edau aur gwreiddiol y jîns).
Rhowch y pedal sipiau ar y peiriant a defnyddiwch bwyth
syth canolig i wnïo’r sip i’r placed.
Bydd hwn i’w weld ar flaen y jîns, felly mae’n werth
gwneud yn siŵr eich bod wedi ei binio mewn llinell syth.
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Gwnïwch waelod y sip i’r sêm y mae’n gorwedd ar ei phen.
Bydd gwneud hynny’n atgyfnerthu’r sip ac yn ei gwneud
yn haws i’w agor a chau.

Gwnïwch gwpwl o wrthbwythau ar bob pen i’w hangori.
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Gwnïwch ochr arall y sip yn ei le, gan ddilyn llinell
pwythau’r sip gwreiddiol.
Sylwer:
Mae jîns yn drwchus, felly mae’n bosibl na fyddwch yn
gallu defnyddio peiriant gwnïo.
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Fel arfer, er mwyn gwnïo llinyn y wast bydd angen i chi
ailosod pedal gwasgu arferol eich peiriant gwnïo.
Efallai y bydd hi’n haws i chi fynd yn agos at y botwm
gyda’ch pedal sipiau. Ond yn gyffredinol, bydd gennych lai
o reolaeth gyda phedal sipiau.
Os nad ydych yn siŵr, gwnïwch â llaw gan ddefnyddio
gwniadur.
Defnyddiwch edau aur jîns os hoffech chi gael pwythau
sy’n cydweddu. Fodd bynnag, dim ond cwpwl o bwythau
fydd i’w gweld, felly mae’n bosibl y byddai’n well
defnyddio edau lliw denim.
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