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Terminoleg ffabrig
Osgo	Ffabrig sydd wedi’i dorri ar raen lletraws defnydd gweëdig. Dyma
le mae’r ffabrig yn ymestyn fwyaf. Mae ffabrig sy’n cael ei dorri ar
raen lletraws yn hongian yn dda iawn.
Graen	Cyfeiriad defnyddiau gweëdig (mwy o wybodaeth o dan ystof,
edau groes ac osgo). Mae gan batrymau gwnïo saeth yn dangos i
ba gyfeiriad graen y dylai’r darn gael ei dorri.
Ffabrig wedi’i wau	Ffabrig (megis defnydd crys-t) wedi’i wneud o edefyn
diddiwedd sy’n cael ei wau i greu darn o ffabrig. Yn gyffredinol,
mae’n fwy ymestynnol o gymharu â ffabrigau gweëdig o’r un
cyfansoddiad ffibr.
Peil	Mae ffabrigau megis melfed a chordyrói yn cynnwys wyneb (neu
geden) wedi’i godi. Ceden yw’r cyfeiriad y dylai’r peil wynebu er
mwyn sicrhau cysondeb yn y dilledyn gorffenedig. Pan fyddwch
yn rhedeg eich llaw ar hyd y ffabrig, mae’r peil yn teimlo’n llyfn i
un cyfeiriad ac yn fwy garw i’r cyfeiriad arall. Wrth dorri dilledyn,
gwnewch yn siŵr bod y peil yn mynd i’r un cyfeiriad.
Yr wyneb	Ochr y ffabrig sydd â darlun arno (print, brodwaith ac ati), sydd i
fod ar ochr allanol y dilledyn.
Selfais	Ymylon cadarn, gorffenedig darn o ffabrig gweëdig sy’n cael ei
gynhyrchu yn ystod y broses weithgynhyrchu ac sy’n ei atal rhag
ymddatod.
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Ystof (neu
‘graen syth’)

Yr edeifion ar ffabrig gweëdig sy’n rhedeg ar hyd y ffabrig
(o’r brig i’r gwaelod), yn gyfochrog â’r selfais – yn ogystal,
caiff ei alw’n ‘graen syth’.

Edau groes (neu
‘graen croes’)

Yr edeifion ar ffabrig gweëdig sy’n rhedeg ar draws y ffabrig,
rhwng ymylon y selfais - yn ogystal, caiff ei alw’n ‘graen croes’.

Yr ochr anghywir

Ochr y ffabrig sydd i fod y tu mewn i’r dilledyn.

Gorffeniadau ffabrig
Gorffeniad
Defnyddir
gwrth-belennu	ensymau neu
gemegion yn
ystod proses
weithgynhrychu’r
ffabrig i waredu pob
ffeibr o arwyneb dillad
cotwm. Mae’r broses
yn helpu i atal y dilledyn
rhag pelennu ac mae e
hefyd yn gallu ychwanegu
at hyd bywyd y dilledyn.
Gorffeniad nad
Caiff eitemau fel crysau cotwm eu trochi
oes angen
mewn resin sy’n cynnwys lefelau isel
ei smwddio	iawn o fformaldehyd. O ganlyniad,
maen nhw’n gryfach ac yn gwrthsefyll
crychu yn well.
Gorffeniad
Defnyddir gorffeniad gwrth-ddŵr
gwrth-ddŵr	gwrthyrrol ar eitemau fel cotiau
glaw i atal dŵr rhag eu treiddio.
Mae gwrthyrwyr gwrth-ddŵr
confensiynol yn seiliedig ar grŵp
o gemegau o’r enw Cemegau
Perfluorinated (PFCs), sy’n
gwneud y defnyddiau’n
wrth-ddŵr, yn ogystal â
gwrtholew a gwrth-staeniau.
Fodd bynnag, nid yw PFCs
yn torri lawr yn hawdd
yn yr amgylchedd, ac
mae rhai cemegau
sy’n rhan o’r grŵp yn
garsinogenig. Heddiw,
mae gorffeniadau
rhydd o fflworocarbon
sy’n fwy cyfeillgar i’r
amgylchedd ar gael
i’w defnyddio gan
weithgynhyrchwyr.

CYNGOR
GORAU
Mae canllawiau
defnyddiol ar gael lle
gwelwch chi’r eicon hwn.
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Terminoleg dillad
Twll Braich	Y gwagle ar frig ardal braich/ysgwydd dilledyn i
alluogi’r fraich i basio trwyddo. Os oes gan y dilledyn
fraich, caiff y brig ei gysylltu â’r twll baich.
Coleri	Yr ardal o amgylch gwddf crys, blows, siaced, cot ac
ati, sydd un ai’n sefyll i fyny neu’n gorwedd dros ardal
yr ysgwydd.
Cyff	Rhan gwaelod y llawes, fel arfer ychydig uwch ben yr
arddwrn, lle caiff defnydd y llawes ei droi am nôl a’i
dacluso, neu lle caiff band ar wahân ei ychwanegu er
mwyn atgyfnerthu ymyl y llawes.
Dart	Addasiad siâp ‘V’ mewn dilledyn (fel arfer plygiad wedi’i
bwytho ar du mewn y dilledyn) wedi’i greu ar gyfer
cyfuchliniau’r corff, er enghraifft y bronnau a’r gwasg.
Epaulette	Addurn ysgwydd addurniadol neu dab sy’n addurno
ysgwydd dilledyn megis siaced – yn aml, cânt eu
defnyddio i addurno dillad milwrol.
Wynebyn	Darn o ffabrig atgyfnerthedig (rhyngwynebol) sy’n
cael ei ddefnyddio yn ystod y broses wnïo o orffen
yr ymylon anniben ac i gryfhau neu i atgyfnerthu
ardaloedd megis y coleri neu labedau.
Copish / Balog	Agoriad mewn dilledyn fel trowsus sy’n cael ei gau gan
sip neu fotymau. Fel arfer, caiff ei orchuddio gan labed.
Hem	Yr ymyl sydd wedi’i phlygu ar waelod dilledyn, e.e. sgert,
trowsus neu got, sy’n cael ei wnïo yn ei le er mwyn atal
yr ymyl rhag treulio ac er mwyn gwneud i’r dilledyn
hongian yn dda.
Labedau	Y rhannau ar bob ochr blaen cot neu siaced sydd yn
uniongyrchol o dan y coleri, sy’n cael eu plygu am yn ôl
naill ochr i’r agoriad blaen.
Leinin	Ffabrig llithrig gweëdig mân, fel arfer wedi’i dorri i’r
un siâp sylfaenol â’r prif ddilledyn. Er enghraifft, mae’n
bosibl leinio siaced wlanog gyda ffabrig leinio sidan neu
bolyester. Caiff y leinin ei defnyddio i orffen tu mewn
y dilledyn, i guddio’r sêm, i hwyluso gwisgo a thynnu’r
dilledyn ac i gryfhau’r dilledyn.
Cordyn Peipio	Darn o gordyn wedi’i amgáu mewn stribed o ffabrig. Yn
aml, cânt eu defnyddio i addurno ymylon dillad neu fel
mewnosodiadau ar wisgoedd ffurfiol menywod neu ar
gyfer ymylon dodrefn meddal.
Holltau	Agoriad neu hollt mewn dilledyn sydd, fel arfer, yn cael
ei atgyfnerthu gyda haenen ddwbl o ffabrig er mwyn
amgáu’r ymylon garw, e.e. hollt ar lewys crys.
Pleth	Plygiad yn y ffabrig sydd un ai’n cael ei wrthdroi neu
ei blygu am allan, sy’n cael ei wnïo ar yr ymyl uchaf
(e.e. yng ngwasg sgert). Mae plethu’n hwyluso’r ffordd
mae dillad yn ffitio.

4

Poced	Bag bychan sy’n cael ei wnïo mewn i ochr semau
dillad megis trowsus, sy’n cael eu defnyddio i ddal
gwrthrychau bach. Yn ogystal, mae’n bosibl gwneud
poced clwt trwy wnïo darn gwastad o ffabrig arno
i’r dilledyn, e.e. pocedi cefn pâr o jîns.
Llawes

Y darn o’r dilledyn sy’n gorchuddio’r breichiau:
• O’r ysgwydd at yr arddwrn ar gyfer llewys hir;
•	O’r ysgwydd at ychydig tu hwnt i’r penelin ar
gyfer llewys tri-chwarter;
•	O’r ysgwydd at oddeutu hanner ffordd rhwng
yr ysgwydd a’r penelin ar gyfer llewys byr.

Pen llawes	Rhan uchaf y llawes sy’n cael ei gwnïo i sêm yr ysgwydd
ar ochr allanol y fraich.
Band gwasg	Stribed ffabrig wedi’i atgyfnerthu sy’n ffitio o amgylch
gwasg dilledyn fel sgert neu bâr o drowsus. Mae’r band
gwasg yn dal darnau o’r dilledyn i fyny, er enghraifft
coes y trowsus.
Gwar	Darn o ddilledyn sydd wedi’i ffitio, fel arfer o amgylch
y gwddf neu’r ysgwyddau, neu yn ardal y cluniau. Yn
gyffredinol, caiff y gwar ei wneud o haenau dwbl o
ffabrig. Mae’r gwar yn atgyfnerthu darnau o’r dilledyn,
er enghraifft sgert bletiog neu gorff crys.

Terminoleg gyffredin
Bioddiraddadwy	Eitem wedi ei gwneud o ddefnyddiau a fydd yn pydru’n
naturiol ac felly’n osgoi llygru’r ddaear.
Ailwampio

Ailwampio dilledyn i greu steil newydd.

Uwchgylchu	Ailddefnyddio hen wrthrychau neu
ddefnyddiau i greu darn o
ansawdd gwell neu o werth
uwch na’r gwreiddiol.
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Terminoleg gwnïo
Llacio	Ffordd o lacio dilledyn, yn benodol mannau crwm megis pen y llawes neu
ardal y bronnau. Gwneir hynny trwy wnïo darn hirach o ffabrig yn y man
penodol heb ddefnyddio crychau. Caiff llinell hir a syth o bwythau ei gwnïo
mewn i sêm y darn hirach o ffabrig (e.e. pen y llawes). Caiff pennau’r edeifion
eu tynnu i fyny ryw ychydig, sy’n achosi hyd ymyl y ffabrig i leihau a galluogi
iddo ffitio arno i hyd byrrach o ffabrig (e.e. twll y fraich). Mae’n bosibl
defnyddio ager i lacio dilledyn gwlanog (i grebachu’r gwlân rhyw fymryn).
Pwyth ymyl	Llinell syth o bwythau wedi’u gwnïo’n agos at sêm neu ymyl wedi’i phlygu er
mwyn helpu i’w chadw yn ei lle a hefyd i addurno’r dilledyn, e.e. o amgylch
coleri neu gyff.
Sêm ffel orweddol	Dyma’r sêm gryfaf – ni fydd yn treulio gan fod yr ymylon moel wedi’u cuddio.
Yn aml, caiff y math hwn o sêm ei ddefnyddio ar jîns. Caiff sêm safonol ei wnïo
(ochrau allanol ynghyd) gyda lwfans sêm 1.5cm. Caiff hanner y lwfans sêm
ei dorri i ffwrdd ar un ochr o’r sêm yn unig. Caiff ochr letach y lwfans sêm
ei thynnu dros ac o amgylch yr ymyl a’i gwthio tuag at y dilledyn, er mwyn
cuddio’r ymyl moel. Caiff llinell o bwythau eu gwnïo mor agos â phosibl at yr
ymyl er mwyn cadw’r sêm yn ei lle. Yna, caiff llinell arall o bwythau eu gwnïo
trwy bob haen, tu fewn i’r sêm. Bydd dwy linell o bwythau i’w gweld ar ochr
allanol y dilledyn, a thair llinell o bwythau ar ochr fewnol y dilledyn.
Sêm Ffrengig	Sêm sydd wedi’i guddio’n llwyr. Yn aml, caiff ei ddefnyddio ar ffabrigau ysgafn
sy’n treulio’n hawdd, megis sidan. Mae ochrau mewnol y ffabrig yn cael eu
gwthio at ei gilydd ac yna caiff llinell o bwythau eu gwnïo yn agos at ymyl y
sêm. Yna, caiff y ffabrig ei droi’r ffordd arall er mwyn gwnïo ail sêm ar yr ochr
allanol. Mae’r sêm hon yn cuddio pob ymyl moel. Nid yw’r sêm hon yn addas
ar gyfer semau crwm.
Crychu	Ffordd o wnïo darn hir o ffabrig er mwyn iddo ffitio i ddarn byrrach o ffabrig,
e.e. ar sgert wedi crychu. Er mwyn crychu sêm, caiff dwy linell gyfochrog
o bwythau syth eu gwnïo ar lwfans y sêm, oddeutu 0.5cm ar wahân. Caiff
cynffonnau hir o edeifion eu gadael ar ben y llinellau a’u tynnu i fyny er mwyn
crychu’r ffabrig a chyflawni’r hyd angenrheidiol. Mae’n bosibl tynnu elastig
trwy’r sêm neu gysylltu elastig i’r ffabrig er mwyn crychu rhai mathau
o ddefnydd.
Sêm	Pan gaiff dau ddarn o ffabrig eu gwnïo at ei gilydd i’w cysylltu, e.e. ar
ochrau dilledyn.
Lwfans sêm	Stribed cul o ffabrig sy’n cael ei ychwanegu at batrwm er mwyn sicrhau
bod modd gwnïo semau heb effeithio ar faint y dilledyn terfynol. Fel arfer,
defnyddir lwfans sêm o 1.5cm mewn gwnïadyddiaeth, er y defnyddir lwfans
sêm o 0.5cm ym maes gweithgynhyrchu masnachol.
Sêm gwaldasog	Cryfach na semau plaen - caiff semau gwaldasog eu defnyddio’n aml ar
ddillad sydd wedi’u gwneud o ffabrigau mwy trwchus, er enghraifft ar goesau
jîns. Caiff sêm safonol ei wnïo (ochrau allanol ynghyd) gan adael lwfans
sêm 1.5cm. Torrir hanner y lwfans sêm i ffwrdd ar un ochr y sêm. Gorffennir
ochr y sêm sydd â’r lwfans sêm lletach (gorgyffwrdd neu igam-ogam). Caiff
y sêm ei wthio i un ochr, er mwyn sicrhau bod yr ymyl letach orffenedig
yn gorchuddio’r ymyl. Caiff ail linell o bwythau eu gwnïo trwy bob haen o
ffabrigau, 0.5cm o’r sêm wreiddiol.
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Terminoleg peiriant gwnïo
Gwregys	Rhuban cryf, yn aml wedi’i wneud o rwber, sy’n cael ei ddefnyddio i bweru’r
modur, troi’r olwyn a gyrru’r peiriant. Yn gyffredinol, peiriannau gwnïo hŷn sy’n
defnyddio gwregysau.
Bobinau	Rîl fach o edeifion sy’n cael ei osod ar gês y bobin. Yn gyffredinol, caiff y
bobin a’r cês eu gosod lle mae’r nodwydd yn treiddio’r peiriant gwnïo - a
ddefnyddir ar gyfer yr edefyn gwaelod. Wrth wnïo, mae’r edefyn gwaelod yn
cyfuno ag edefyn y nodwydd i greu pwyth.
Cês bobin 	Y rhan o’r peiriant gwnïo sy’n dal y bobin. Caiff ei osod yn y peiriant, fel arfer o
dan ardal y nodwydd a’r lifer troed, a chaiff ei ddiogelu gan blât.
Cenglwr bobin	Caiff bobin gwag ei gloi yn ei le ar y cenglwr bobin. Mae’r peiriant yn cael ei
ailedefu ac mae’r edau’n cael ei gwthio mewn i’r bobin. Yna, mae’r cenglwr
bobin yn cael ei osod yn ei le er mwyn galluogi’r edau i gael ei hymdroelli arno
i’r bobin pan mae’r peiriant yn cael ei bweru.
Dannedd bwydo	Dannedd sydd wedi’u lleoli o dan y lifer troed sy’n helpu i dynnu’r ffabrig
trwy’r peiriant wrth wnïo.
Olwyn law	Olwyn sydd wedi’i lleoli ar ochr dde uchaf peiriant gwnïo. Caiff yr olwyn ei
defnyddio i yrru’r peiriant. Mae hi hefyd yn bosibl gwthio’r olwyn gyda llaw er
mwyn gwneud pwythau unigol ac i symud y nodwydd wnïo i’r safle cywir. Ar
rai peiriannau, mae’r olwyn yn cael ei rhyddhau er mwyn ymdroelli’r bobin.
Nodwydd	Darn hir a main o ddur gyda thwll bychan (y llygad) ar un pen ar gyfer yr
edau. Mae nodwyddau ar gyfer peiriannau gwnïo’n dod mewn amrywiaeth
o feintiau a mathau ac yn cael eu defnyddio at ddibenion gwahanol, e.e.
defnyddir nodwyddau pengrwn i wnïo ffabrigau wedi’u gwau, tra defnyddir
nodwyddau miniog ar gyfer ffabrigau diymestyn a nodwyddau mwy trwchus
ar gyfer ffabrigau trwm megis gwlân neu ddenim.
Plât Nodwydd	Gorchudd ar wely’r peiriant sy’n cael ei dynnu dros y cês bobin. Mae yna
dwll yn y plât ar gyfer y nodwydd. Fel arfer, mae gan y plât farciau i helpu’r
defnyddiwr i wnïo semau ar y lwfans sêm cywir.
Gor-gladdwr	Math o beiriant gwnïo sy’n gwnïo gan ddefnyddio un ai 3 neu 4 rîl o edau.
Defnyddir gor-gladdwyr ar gyfer gwnïo semau a gorffen yr ymylon ar yr un
pryd. Yn ogystal, gall y gor-gladdwr dorri lwfans sêm wrth iddo wnïo.
Troed/Lifer	Troed fach a gwastad wedi’i lleoli o dan y nodwydd sy’n dal y ffabrig yn ei le
wrth iddo gael ei wnïo a’i dynnu trwy’r peiriant gan y dannedd bwydo. Mae
amrywiaeth o liferi ar gael ar gyfer tasgau gwahanol, fel gwnïo tyllau botymau
neu osod sip. Caiff y droed ei thynnu i fyny ac i lawr arno i’r ffabrig gan
ddefnyddio lifer.
Lifer am yn ôl	Lifer sy’n gwneud i’r peiriant bwytho am yn ôl.
Deial dethol
y math o bwythau

Deial a ddefnyddir i ddethol patrwm pwytho, e.e. pwyth syth, pwyth igam
ogam, pwyth twll botymau neu bwyth brodwaith.
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Canllawiau edeifion

Deial dethol y
math o bwythau

Deial dethol hyd
y pwythau

Cenglwr bobin

Lifer gyrru’r
nodwydd

Deial dethol
tyndra
Olwyn law

Troed

Dannedd bwydo

Plât Nodwydd

Troed/Lifer

Lifer am yn ôl

Bobin a cês bobin (tu mewn)

Deial dethol hyd
Deial a ddefnyddir i ddethol hyd y pwythau. Mae angen defnyddio pwythau o
y pwythau	hyd gwahanol, yn ddibynnol ar ba fath o ffabrig sy’n cael ei wnïo a’r rheswm
dros y sêm, e.e. fel arfer, defnyddir pwythau byr ar ffabrigau cain.
Lifer gyrru’r
Dyma beth sy’n gyrru nodwydd y peiriant gwnïo – mae’n symud i fyny ac i
nodwydd 	lawr wrth i’r peiriant redeg er mwyn creu pwythau. Mae’r edau’n mynd trwy’r
lifer sy’n helpu i fwydo’r edau ar y tyndra cywir a’i atal rhag clymu wrth wnïo.
Tyndra	Y pwysedd a roddir ar edau nodwydd a bobin gan eich peiriant. Mae yna ddau
fath o dyndra ar eich peiriant gwnïo, sef tyndra edau a thyndra bobin. Dylech
ddarllen llawlyfr eich peiriant gwnïo i gael mwy o fanylion. Nid oes angen
addasu tyndra’r bobin yn aml. Bydd llawlyfr eich peiriant gwnïo’n dangos i
chi’r gosodiadau addas ac yn cynnig enghreifftiau o sut y dylai’r edau edrych
ar ochr mewnol ac allanol eich pwythau.
Canllaw tyndra	Caiff yr edeifion eu gwthio trwy’r canllaw hwn i greu tyndra er mwyn sicrhau
bod y pwythau’n cael eu ffurfio’n gywir.
Deial dethol tyndra	Defnyddir y deial hwn i gynyddu neu leihau tensiwn ar edeifion gwnïo i sicrhau
bod y pwythau’n cael eu ffurfio’n gywir.
Canllawiau edeifion	Wedi’u lleoli ar wahanol rannau o’r peiriant gwnïo. Caiff yr edeifion uchaf eu
gwthio trwy’r canllawiau er mwyn eu cadw yn eu lle ac i sicrhau nad yw’r
edau’n cael eu rhwystro ac yn clymu.
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Pwythau peiriant gwnïo
Pwyth hem dall	Caiff oddeutu 5 pwyth syth eu gwnïo ac yna un pwyth
igam ogam. Caiff y pwyth syth ei wnïo ar ymyl y ffabrig
a’r pwyth igam ogam ar y prif ffabrig. Yn ogystal, mae’n
bosibl defnyddio’r pwyth hwn i hemio llenni a sgertiau
sydd â phatrymau ‘prysur’, lle na fydd hi’n bosibl gweld y
pwythau. Dyma dechneg llawer cyflymach na hemio â llaw.
Pwyth twll botwm	Yn aml ar beiriannau gwnïo modern mae yna osodiad twll
botwm awtomatig. Caiff dwy linell o bwythau igam ogam
agos ei gwnïo yn gyfochrog â’i gilydd er mwyn cyd-fynd
â botwm yr ydych yn ei ddefnyddio, ynghyd â’r taciau bar
hirach ar ddau ben y llinell. Yna, defnyddir siswrn miniog
neu rwygwr semau i dorri’r ffabrig rhwng y pwythau er
mwyn galluogi’r botwm i gael ei wthio trwyddo.
Pwyth nodwydd
Caiff dwy linell o bwythau syth eu gwnïo ar yr un pryd
dwbl 	er mwyn creu sêm gryfach, e.e. ar ochr fewnol y goes
ar bâr o jîns.
Pwythau brodwaith	Mae gan nifer o beiriannau gwnïo osodiad pwythau
brodwaith syml sy’n pwytho mewn llinellau syth ac y
gellir eu defnyddio at ddiben addurno. Yn ogystal, mae
gan beiriannau modern batrymau brodwaith cymhleth,
e.e. mae’n bosibl gwnïo geiriau, blodau ac anifeiliaid gan
ddefnyddio edau lliw gwahanol.
Pwyth gorgyffwrdd	Pwyth sy’n cael ei wnïo dros ymyl ffabrig i’w atal rhag
treulio. Mae pobl yn defnyddio peiriannau gwnïo arbennig
i wneud pwythau gorgyffwrdd – defnyddir 3 neu 4 o
edeifion ac, yn aml, caiff ymyl y ffabrig ei dorri / dacluso
wrth i’r sêm gael ei wnïo.
Pwyth aros	Llinell o bwythau ychydig ar y tu fewn i linell y pwythau
parhaol arfaethedig (llinell sêm) ar ymylon crwn sy’n
sefydlogi’r gromlin ac yn ei hatal rhag treulio. Dylai
cyfeiriad y pwythau aros fod wedi ei nodi ar y
patrwm gwnïo.
Pwyth clo	Caiff pwyth clo ar beiriant gwnïo ei ffurfio gan gyfuno
dau edefyn – un ar bob ochr y defnydd sy’n cael ei wnïo.
Pwyth igam ogam	Pwyth sy’n creu patrwm igam ogam. Defnyddir pwythau
igam ogam ar gyfer gorffen ymylon semau a’u hatal
rhag treulio, ac ar gyfer pwytho semau ar ffabrig
gwlân-ymestynnol.
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Pwythau gwnïo â llaw
Pwyth ôl	Pwyth cryf a syth sy’n cael ei wneud trwy gychwyn y pwyth nesaf yng
nghanol neu ar ddechrau’r pwyth blaenorol.
Pwyth twll botwm/
Pwyth dolennog wedi’i atgyfnerthu sy’n cael ei ddefnyddio ar ymyl defnydd
pwyth blanced 	i’w atal rhag treulio. Ar gyfer tyllau botwm, mae’r pwythau’n dynn at ei gilydd,
ac ar gyfer ymylon blancedi, mae’r pwythau ymhellach ar wahân.
Brodio	Pleth gwehyddu sy’n cael ei ddefnyddio i ail-weithio ffabrig lle mae yna dwll,
e.e. mewn hosan.
Pwyth hemio	Pwyth slip sy’n cael ei ddefnyddio i gadw hem yn ei le ac i’w atal rhag cael ei
weld ar ochr allanol dilledyn. Fel arfer, caiff y pwyth hwn ei wneud trwy godi un
edefyn o ffabrig ar y tro, yn hytrach na threiddio’r ffabrig llawn i wneud pwyth.
Pwyth pennog	Math o bwyth croes sy’n mynd o’r chwith i’r dde. Fel arfer, caiff ei ddefnyddio
i bwytho hem ar ddillad, lle bo angen pwyth ymestynnol, neu i hemio dillad
sydd wedi’u gwneud o ffabrig trwchus. Yn ogystal, gellir ei ddefnyddio fel
pwyth addurnedig.
Pwyth ysgol	Defnyddir y pwyth hwn i bwytho dau ddarn o ffabrig gyda’i gilydd - gwneir
pwyth rhedeg bach bob yn ail ar y ddau ddarn o ffabrig. Yna, caiff yr edau ei
thynnu er mwyn cuddio’r pwythau a gwneud sêm gadarn.
Pwyth rhedeg	Llinell fach o bwythau gwastad sy’n rhedeg yn ôl ac ymlaen trwy’r ffabrig.
Caiff y pwyth ei greu trwy wthio’r nodwydd i mewn ac allan o’r ffabrig.
Brasbwyth	Pwyth rhedeg mawr sy’n cael ei ddefnyddio i ddal ffabrig yn ei le cyn gwneud
y pwytho terfynol. Caiff y brasbwythau eu gwaredu ar ôl i’r pwytho terfynol
gael ei orffen.
Pwythau teiliwr	Pwythau dros dro sy’n cael eu defnyddio wrth wneud dilledyn i farcio
marciau’r patrwm gwnïo ar y ffabrig, er enghraifft safleoedd dart. Caiff 5–6
pwyth syth a llac eu gwneud ar ben ei gilydd trwy’r patrwm gwnïo, ac fel arfer
trwy ddwy haen o ffabrig. Yna, caiff haenau’r ffabrig eu tynnu ar wahân cyn
i edau’r pwythau gael eu torri, gan farcio’r pwyntiau dart ar y ddau ddarn o
ffabrig. Mae’n syniad da defnyddio edau gwrthgyferbyniol sy’n sefyll allan, a
fydd yn ei gwneud hi’n haws i chi eu gweld nhw.

10

Offer/syniadau gwnïo
Mwclis	Peli bach, addurnedig sydd ar gael mewn amrywiaeth o siapiau a meintiau.
Caiff mwclis eu gwneud o ddeunyddiau gwahanol, gan gynnwys gwydr, plastig,
cerrig, esgyrn, cregyn, pren neu berlau. Mae twll bach mewn mwclis sy’n eich
galluogi i wthio edau trwyddo er mwyn eu clymu i ffabrig neu i greu cadwyn.
Mae mwclis yn amrywio o ran maint o 1mm i dros 2.5mm mewn diamedr.
Rhwymyn bias 	Stribed o ffabrig sydd wedi cael ei dorri ar y bias, sydd ag ymylon anniben
wedi’u plygu ar yr ochr anghywir - fel arfer, defnyddir rhwymyn bias i glymu
ymylon anniben ffabrig er mwyn eu hatal rhag treulio, e.e. ar hem neu o dan
sêm braich.
Botgyn
(nodwydd fras)

Nodwydd fawr wastad sydd â llygad mawr – yn aml, caiff botgyn ei
ddefnyddio ar gyfer tynnu lastig trwy semau cul.

Cyfnerthu	Darn o ddefnydd hyblyg ond anystwyth sy’n cael ei wnïo mewn i ddilledyn er
mwyn ei gryfhau – caiff ei ddefnyddio ar ddillad megis bodisiau mewn dillad
ffurfiol i fenywod. Yn hanesyddol, defnyddiwyd esgyrn morfilod neu ddur, ond
plastig sy’n cael ei ddefnyddio heddiw.
Botymau	Fel arfer, disgiau crwn bach gyda thyllau ynddynt, sy’n cael eu defnyddio i
gau dillad megis crysau neu gardiganau. Caiff y botymau eu gwnïo ar un ochr
y dilledyn, trwy’r tyllau yn y botymau. Yna, cant eu tynnu trwy dyllau neu
ddolenni ar ochr arall y dilledyn er mwyn cau’r bwlch. Caiff botymau eu creu
mewn amryw o siapiau/meintiau/lliwiau/deunyddiau, ac maen nhw’n cael eu
defnyddio’n aml fel nodweddion addurnedig.
Pensil sialc	Fel arfer, mae pensiliau sialc ar gael mewn lliw gwyn, glas neu binc, a chant eu
defnyddio i drosglwyddo patrymau marcio arno i ffabrigau.
Mat torri	Caiff matiau torri eu gwneud o blastig hunan-selio, a chant eu defnyddio
ar gyfer torri ffabrig gan ddefnyddio cylchdorrwr neu wrth dorri lledr gan
ddefnyddio cyllell ledr.
Madarchen wnïo	Gwthir y ‘fadarchen’ mewn i ddillad megis sanau neu benliniau neu lewesau
wrth iddynt gael eu gwnïo. Mae’r ‘fadarchen’ yn hwyluso’r gwaith gan ei bod
yn cefnogi ac ymestyn yr ardal sy’n cael ei gwnïo. Gellir defnyddio potel
blastig fach yn lle madarchen wnïo.
Pren mesur gwnïo	Pren mesur hir (yn aml, 1 metr o hyd) a ddefnyddir i farcio llinellau syth ar
ffabrig neu wrth greu patrymau gwnïo.
Sisiwrn gwnïo	Sisiwrn llafnau hir (mae llafnau a charnau’r sisiwrn yn mesur oddeutu 20–25cm
o hyd) a ddefnyddir i dorri ffabrig wrth wneud dilledyn. Mae’n werth buddsoddi
mewn siswrn gwnïo o ansawdd da, yn enwedig os ydych yn ei ddefnyddio’n
rheolaidd. Rhaid cynnal miniogrwydd y llafnau, felly peidiwch â defnyddio’ch
siswrn i dorri deunyddiau fel papur. Os yw’r llafnau yn pylu, mae’n bosibl eu
miniogi, er bod hynny’n gallu bod yn ddrud.
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Elastig	Darn o ffabrig sydd â rwber elastig wedi’i wau i mewn iddo, sy’n ei alluogi i
ymestyn. Mae darnau elastig ar gael mewn nifer o feintiau, lliwiau a chryfderau
gwahanol. Yn aml, caiff elastig ei ddefnyddio mewn dillad isaf (e.e. ar gyfer
strapiau bronglwm neu fandiau gwasg).
Sisiwrn brodwaith	Siswrn bach a miniog a ddefnyddir ar gyfer tasgau megis torri edau ac agor
tyllau botymau. Mae sisyrnau o’r fath yn mesur oddeutu 9–12cm o hyd (llafnau
a charnau). Rhaid cynnal miniogrwydd y llafnau, felly peidiwch â defnyddio’ch
siswrn i dorri deunyddiau megis papur.
Templed tro

Cyfarpar drafftio sy’n cynnwys cromliniau gwahanol ar gyfer amlinellau.

Gwe doddadwy 	Ffabrig coeth sydd â glud ar y ddwy ochr, a chefn papur. Caiff ei ddefnyddio i
ludo ffabrigau at ei gilydd wrth wneud dyluniadau creadigol fel applique.
Gludo/rhyngwynebu	Ffabrig cefn sy’n cael ei smwddio neu ei wnïo rhwng haenau o ffabrig,
e.e. i atgyfnerthu coler crys. Mae rhyngwynebau ar gael mewn trwch/pwysau
gwahanol, sy’n cael eu defnyddio ar ffabrigau o wahanol bwysau.
Bachau a llygaid	Caiff ‘bachyn’ metel neu blastig ei atodi at un ochr dilledyn a’i wthio trwy
‘lygad’ sydd wedi ei atodi at ochr arall y dilledyn er mwyn ei dynhau. Fel arfer,
mae bachau a llygaid yn fach ac anghynnil, er y gellir defnyddio rhai mwy o
faint fel nodweddion addurnedig.
Les	Ffabrig o frodwaith bregus sy’n aml yn cael ei gynhyrchu mewn hydau hir ac
yn cael ei ddefnyddio ar gyfer addurno dillad. Mae les ar gael mewn nifer o
wahanol ddyluniadau, ac yn aml yn flodeuog.
Patrwnfeistr	Cyfarpar dylunio cynhwysfawr sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer ychwanegu
lwfans sem arno i batrymau, ychwanegu cromliniau a marcio onglau.
Sisiwrn pincio 	Sisiwrn â llafnau igam-ogam sy’n cael ei ddefnyddio i dacluso ymyl yr edau er
mwyn osgoi treulio.
Pinnau	Defnyddir pinnau ar gyfer brasbwytho ffabrig dros dro. Defnyddir pinnau
i ddal patrymau yn eu lle wrth dorri ac i ddal ffabrigau at ei gilydd wrth
bwytho. Ni ddylech ddefnyddio peiriant i wnïo dros binnau oherwydd mae
posibilrwydd y byddent yn torri nodwyddau’r peiriant, jamio’r peiriant neu
achosi problemau eraill. Ceisiwch osgoi defnyddio pinnau a fydd yn gadael
tyllau mawr yn y ffabrig (mae pinnau o wahanol faint ar gael). Peidiwch â
gadael y pinnau yn y ffabrig yn rhy hir oherwydd maen nhw’n gallu staenio
neu adael marciau rhydlyd ar y ffabrig.
Rhuban	Darnau cul o ffabrig wedi’i wau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer addurno dillad
ac eitemau o amgylch y tŷ. Caiff rhubanau eu gwneud o gotwm, polyester,
neilon, sidan ac ati. Gellir defnyddio lliwiau neu batrymau gwahanol i greu
effeithiau atyniadol.
Cylchdorrwr 	Cylchdorrwr gyda charn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer torri ffabrigau llithrig
yn gyflym ac yn gywir. Mae’r llafn yn finiog tu hwnt felly rhaid defnyddio mat
torri a bod yn ofalus iawn wrth ddefnyddio cylchdorrwr.
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Rhwygwr sem 	Caiff rhwygwyr sem eu defnyddio i ddadwneud pwythau sydd wedi cael eu
gwneud yn anghywir. Mae gan y rhwygwr fachyn torri miniog ar un pen sy’n
gallu llithro o dan bwyth er mwyn ei dorri. Yn ogystal, defnyddir rhwygwyr
sem i agor tyllau botymau ar ôl iddynt gael eu gwnïo.
Patrwm gwnïo

Darnau papur sy’n cael eu defnyddio i dorri dillad o arddull a maint penodol.

Secwinau	Mwclis sgleiniog crwn wedi’u gwneud o blastig neu fetel sy’n cael eu
defnyddio ar gyfer addurno dillad. Maen nhw ar gael mewn amrywiaeth eang
o liwiau a siapiau. Cânt eu defnyddio i greu nifer o effeithiau dylunio.
Bwrdd llewys	Bwrdd smwddio bach sydd wedi’i ddylunio i ffitio tu fewn i lewys crys, er
mwyn gwneud y dasg o smwddio’r llewys yn haws ac er mwyn cyflawni
gorffeniad gwell.
Papur smotiau
a chroesau

Papur drafftio patrwm llydan sy’n cynnwys cynllun smotiau a chroesau
2.5cm ar wahân (i hwyluso drafftio patrymau cynt).

Sialc teiliwr	Darn caled o sialc tenau a gwastad sy’n cael ei ddefnyddio gan deilwyr a
gwniyddesau i greu marciau dros dro ar ddefnydd wrth gynllunio dilledyn.
Dymi teiliwr	Dymi siâp corff sy’n cael ei ddefnyddio fel canllaw siâp wrth dorri patrwm neu
wrth wirio sut mae dilledyn yn ffitio wrth iddo gael ei gynllunio.
Gar teiliwr	Clustog wedi’i lenwi i’r eithaf at ddiben gwasgu ardaloedd crwm dillad, megis
dartiau, llewys, cyffiau a choleri. Mae gwasgu ar ffurf grom yn galluogi’r
dilledyn i ffitio cyrff yn fwy effeithiol.
Llewys wasgu teiliwr	Tiwb ffabrig wedi’i lenwi i’r eithaf sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwasgu
llewys a dillad cul.
Tâp mesur

Pren mesur hyblyg wedi ei wneud o ddarn o ddefnydd neu blastig.

Gwniadur	Cap bach metel neu blastig gydag un pen wedi’i gau ac un pen agored, sy’n
cael ei wisgo er mwyn gwarchod y bys ac i wthio’r nodwydd wrth wnïo â llaw.
Edau	Rholyn hir o ddefnydd megis cotwm, polyester neu sidan sy’n cael ei
ddefnyddio i wnïo darnau o ffabrig at ei gilydd neu i wneud pwythau
addurniadol. Ar gael mewn gwahanol liwiau a thrwch. Defnyddir edau fân
i wnïo ffabrigau megis sidan, edau trwchach i wnïo eitemau megis tyllau
botwm gyda llaw. Yn gyffredinol, mae edau gwnïo gyda llaw yn gryfach ac
mae ganddo dro ‘s’. Yn gyffredinol, mae edau peiriant gwnïo yn fwy mân gyda
thro ‘z’. Os ydych yn unigolyn llaw dde ac yn gwnïo gyda llaw gan ddefnyddio
edau peiriant gyda thro ‘z’, rhaid i chi droi’r edau ychydig yn fwy wrth i chi
bwytho gan fod yr edau yn tueddu clymu wrth i chi weithio. Er mwyn osgoi’r
uchod, gallwch ollwng y nodwydd a gadael i’r edau ddatgymalu. Peidiwch â
defnyddio edau gwnïo â llaw mewn peiriant gwnïo oherwydd
y mae’n troi wrth wnïo, a fydd yn achosi problemau.
Sip	Wedi’i greu o ddau ddarn o dâp ffabrig, ill dau gyda
rhes o ‘ddannedd’ ar un ochr, mae tynnwr sip yn
teithio i fyny ac i lawr rhwng y dannedd er mwyn
cau’r bwlch. Defnyddir sip i agor a chau semau, fel
copis trowsus neu sêm ar sgert i gadw dilledyn
yn ei le. Yn ogystal, defnyddir sipiau
fel nodweddion addurnedig ar
ddillad a chyfwisgoedd.
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Terminoleg gofal dillad
Awyru	Hongian dilledyn yn yr aer am gyfnod er mwyn gwaredu lleithder ac
arogleuon ac i helpu’r ffabrig i ailafael yn ei siâp.
Blocio	Dull o sicrhau siâp cywir dilledyn sydd wedi’i wau. Rhowch y dilledyn ar fwrdd
wedi’i orchuddio gan ffabrig a’i dynnu i’r siâp cywir (defnyddiwch binau i’w
gadw yn ei le os oes angen). Gorchuddiwch y dilledyn gyda chlwtyn pwyso
llaith a’i wthio’n ysgafn ar y dilledyn. Gadewch i’r dilledyn sychu fel ag y mai.
Brws dillad	Brws meddal ar gyfer gwaredu dwst a baw o ddillad.
Stemiwr dillad 	Dyfais ar gyfer gwaredu rhychau o ddillad a ffabrigau yn gyflym gan
ddefnyddio ager tymheredd uchel.
Ffeltin	Fel arfer ar ddillad gwlanog – caiff y dilledyn ei olchi ar dymheredd uchel
iawn, sy’n achosi’r ffibrau i glymu at ei gilydd a’r dilledyn i grebachu.
Haearn smwddio/
Defnyddir haearn cynnes i waredu’r rhychau o ddillad ac i wasgu pletiau yn
bwrdd smwddio	eu lle. Defnyddir y bwrdd i gefnogi’r dillad wrth iddynt gael eu smwddio. Mae
modd defnyddio’r haearn ar nifer o lefelau gwres gwahanol, yn ddibynnol ar
y math o ffabrig: gwres isel ar gyfer ffibrau synthetig a sidan; gwres canolig
ar gyfer ffibrau cymysg fel polyester cotwm a gwlân; a gwres uchel ar gyfer
cotwm a lliain. Mae’n bosibl defnyddio dŵr yn yr haearn smwddio (sy’n cael ei
droi’n stêm) er mwyn cael gorffeniad gwell ar ffabrigau sy’n cael eu smwddio
ar dymheredd uchel.
Gwlaniach	Dros amser, mae dillad a llieiniau tŷ yn achosi ffibrau i glymu at ei gilydd
mewn mannau penodol, e.e. y corneli y tu fewn i glustogau neu garthenni plu
ar ôl iddynt gael eu golchi nifer o weithiau.
Rholiwr gwlaniach	Rholyn o bapur gludiog un ochr, ar gasgen o gardfwrdd neu blastig, wedi’i
gosod ar droellwr, gyda charn. Caiff y cyfarpar ei rolio dros ddilledyn er mwyn
gwaredu’r gwlaniach a’r baw.
Pelennu	Peli bach o ffibr sy’n casglu ar arwyneb dillad wedi’u gwau mewn ardaloedd
treuliedig, er enghraifft o dan y fraich. Yn ogystal, caiff pelennu eu creu trwy
olchi dillad. Mae dillad sydd wedi’u gwneud o ffabrigau sydd wedi’u gwau yn
fân yn llai tebygol o belennu oherwydd bod yr adeiledd yn dynnach ac felly’n
atal ffibrau llac rhag ffurfio ar yr arwyneb.
Gwasgu	Gosodwch ddilledyn ar arwyneb gwastad/bwrdd smwddio. Defnyddiwch
haearn smwddio ar y dilledyn a’i ddal yn yr un lle am gyfnod byr, yna codwch
yr haearn smwddio a’i symud i ardal arall (peidiwch â defnyddio’r un symudiad
ag y byddwch yn gwneud fel arfer wrth smwddio). Yn aml, defnyddir clwtyn
llaith rhwng y dilledyn a’r haearn i osgoi marcio’r dilledyn â’r haearn.
Golchi staen	Defnyddiwch hylif glanhau a chlwtyn meddal a glân i rwbio’r staen tan ei
fod yn diflannu. Streliwch yr ardal i waredu unrhyw hylif glanhau. Sychwch
y dilledyn ar ei wastad.
Golchi ar
Heddiw, mae pobl yn cael eu hannog i olchi dillad yn llai aml, i olchi dillad
dymheredd isel 	mewn dŵr oer ac i’w sychu nhw ar lein ddillad. Mae gwneud hynny yn lleihau’r
ynni a’r dŵr sy’n cael ei ddefnyddio yn ystod y broses olchi, a hefyd yn
gwneud i ddillad bara yn hirach.
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