Peintio Cerrig Tylluan

Peintio Cerrig film ar-lein a YouTube gan Clare Ferguson Walker o ACGC:
https://youtu.be/e5u1bsgCWMM
NEU www.acgc.co.uk
Offer / deunyddiau
• Cerrig mân y traeth crwn
• Pensil a rhwbiwr
• Paent acrylig; ocr du, gwyn, melyn (neu felyn), sienna wedi'i losgi (neu debyg / oren
neu frown)
• Dau frwsh, un yn fân iawn, un yn fwy.
• Palet / plât (rhywbeth i gymysgu'ch paent arno)
• Dŵr
2.

1.

Bensil wyneb ac adenydd y
tylluanod, defnyddiwch rwber
os oes angen. mae rhai pobl
yn gweld bod paentio'r garreg
ar hyd a lled mewn paent
acrylig gwyn yn gyntaf yn
helpu rhannau yn enwedig os
yw'r paent ddim yn cymryd i'r
wyneb yn dda.

Gwnewch frown oren a
phaentiwch y plu ar yr adenydd,
yr ardal uwchben yr wyneb a'r
cylch o amgylch yr wyneb.

3.

Paentiwch y llygaid yn ddu ac yna paentiwch
2 fodrwy oren mân iawn y tu mewn i'r
llygaid du un y tu mewn i'r llall, bydd angen
llaw gyson arnoch chi ar gyfer y darn hwn!
Defnyddiwch naws oren ysgafnach i greu
graddiant o liw ar y cylch allanol a mewnol,
yn olaf ychwanegwch ddotiau o wyn i greu'r
rhith o olau sy'n adlewyrchu.

4.
Defnyddiwch ocr melyn i roi plu fel pluen ar
yr ardal uwchben y pen, y tu mewn i'r cylch o
amgylch yr wyneb ac i leinio o amgylch pob
pluen.

5.
Paentiwch lwyd pig (cymysgu gwyn a du) a phaentiwch
streipen o lwyd i fyny canol y big i ben yr wyneb.

Nesaf, ychwanegwch
frychau llwyd at yr
adenydd…

6.

Paentiwch y corff yn wyn…

7.

Ychwanegwch arlliwiau ysgafnach o lwyd i
gyfuchlinio'r pig…

8. Paentiwch yr wyneb yn wyn, gan fod yn ofalus i greu'r
rhith o blu gwyn yn ffoi
i mewn tuag at ganol y
big, gellir dwysáu'r
rhain â llwyd

9.

Paentiwch ddotiau du a gwyn y tu mewn i'r plu (y gwyn ychydig uwchben y du)…

10.

Peintiwch streipiau paent o bluen llwyd
golau yn ffoi i lawr y prif gorff gwyn.
Ychwanegwch wyn ychwanegol ar ei
ben i ymdoddi i'r corff
Os nad yw'r paent yn llifo ar unrhyw
gam, ychwanegwch gyffyrddiad o ddŵr.

11.
Ychwanegwch frychau o wyn i asio’r llinellau
garw o amgylch yr wyneb ac ar ben yr
adenydd, a nodir gan y tair saeth isod…

12.
Ychwanegwch ychydig o gysgodi gan ddefnyddio
llwyd o amgylch y pig ac o dan y llygaid ac o dan yr
aeliau hefyd, cymysgwch hyn yn dda.

13.
O'r diwedd, gorffen y swydd baentio heb
lawer o ddotiau du ar ben ardal y corff
gwyn
Harddwch defnyddio paent yw y gallwch
fynd dros unrhyw gamgymeriadau gyda
mwy o baent.
Dim ond cael hwyl.

Beth nesaf?
Gellir farneisio'r dylluan gyda naill ai farnais acrylig di-sglein neu sgleiniog, defnyddiodd yr
arlunydd fatres ar y corff a sglein.

Ychwanegiadau dewisol:
Gellir gludo cerrig mân gyda gwn glud i ffrâm, gludodd yr arlunydd hwy ynghyd â brigyn i
wneud i'r dylluan edrych fel petai ar gangen ac yna paentio'r cefndir i edrych fel awyr y
nos…

