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Clai
Tan ei fod wedi’i danio, mae’n bosibl ailgylchu clai yn ddiddiwedd.
Os oes angen prynu clai:
1 x 12.5kg cwdyn o glai adeiladu a llaw sy’n cynnwys grog. Mae Scarva Earthstone ES70
Architectural Body Clay yn glai gwyn hyfryd, o ansawdd proffesiynol, ac ar gael gan Scarva
Potters Supplies.
NEU
Bath Potters Supplies yw’r cwmni mwyaf parod eu cymwynas, ac yn fwy na pharod i gynnig
cyngor defnyddiol. Dywedwch wrthynt eich bod am ddefnyddio clai gwyn, (di-staen, yn
hawdd i’w lanhau) grog canolig (mae grog yn gwneud y clai yn haws i’w drin, ac yn rhoi
mwy o’r cryfder sych sydd ei angen at ddefnydd hunan-galedu) i’w ddefnyddio â llaw.
Gall clai ‘Hunan-galedu’ fod yn anoddach i’w drin na chlai adeiladau â llaw o ansawdd
hyfryd.
Serch hynny, os ydyw yn fwy hygyrch ac yn gyfleus, yna fe fydd yn gwneud y tro – ewch
amdani
Ail-ddefnyddio’r clai
•
•
•
•
•
•
•

-Ar ddiwedd diwrnod o weitho gyda chlai, dodwch yr holl glai yn ȏl yn y cwdyn.
-dodwch y cwdyn mewn bwced
-yn araf, arllwyswch tua cwpaned o ddŵr dros y clai yn y cwdyn er mwyn meddalu’r
clai
-caewch y cwdyn yn dynn, er mwyn cadw’r aer allan.
-gadewch dros nos neu’n hirach.
-dodwch y cwdyn ar y llawr a throediwch arno sawl gwaith i “dylino’r” clai, gan droi’r
cwdyn sawl gwaith.
-Voila! Mae’n barod i’w ddefnyddio. Gallwch ailgylchu eich clai yn ddi-ddiwedd.

Beth os??
Bydd y cwdyn yn caledi fel carreg = gadewch iddo sychu yn gyfangwbl, gollyngwch y
lwmpyn i’r llawr i’w dorri’n ddarnau, dodwch y darnau mewn cwdyn a’i ailgylchu.
Mae’r cwdyn yn mynd yn weddol galed = cnociwch tyllau yn y lwmpyn (defnyddiwch
morthwyl a thyrnsgriw = tasg sy’n rhoi boddhad mawr!) Dychwelwch y cyfan i’r cwdyn ac
ychwanegwch ddŵr.
Mae’r cwdyn yn mynd yn rhy feddal = Tipiwch y clai ar i fwrdd (pren) a gadewch i’r clai
sychu nes bod modd ei ddefnyddio. “Tylinwch” y cyfan sawl gwaith dros ddiwrnod (neu
ddau) fel ei fod yn sychu’n gyfartal.

Storio
•
•
•

Caewch y cwdyn yn dynn bob amser.
Yn ddelfrydol dylid cadw’r clai mewn lle cyfleus, di-rew, ond does dim gwahaniaeth
os bydd y clai yn rhewi.
Cadwch yr holl elfennau gyda’i gilydd fel eu bod yn hygyrch i bawb.

Bydd angen cadw clai sy’n sychu yn yr aer mewn cynhwysydd aerdyn hefyd er mwyn ei
gadw’n ddigon llaith i’w ddefnyddio ar gyfer modelu.

Mwynhewch eich hun wrth fowldio, gwneud ac ail-ddefnyddio dro ar ȏl tro.

Dyma ambell ganllaw cam-wrth-gam i’w dilyn…...

Gwneud ceffyl (neu unrhyw anifail) allan o glai.

1.
Argraffwch sgerbwd anifail eich dewis i
faint A4 neu lai. Dyma hanner dalen A4.
Mae'n rhoi eich taldra a'ch hyd ar gyfer y
cerflun bach hwn.

2.

3.
Rhowch glai dros y diagram sgerbwd i
gopio'r siâp a'r maint.
Torri rhwng y coesau.
Gwneud cefnogaeth dros dro. Bydd hyn
yn dwyn y pwysau ac yn cadw'r ffurflen
yn gyson wrth i chi weithio arni. Ar y
diwedd, symud yn ofalus.

Mesurwch y pellter rhwng y traed a
gwnewch slabiau sylfaen 1-2cm yn
drwch. Dyfalwch y lled. Bydd y sylfaen
yn dal y coesau yn gyson nes eich bod
yn siŵr ble i roi'r ystum.

4.
Bydd y llun o’r ceffyl yn helpu chi i roi'r
traed mewn lle da. Fydd y maent yn
rhyfeddol o agos at ei gilydd, gosod o dan
bwysau'r ysgwyddau (fel un ni) a'r cluniau.
Trwsiwch nhw i lawr trwy asio'r clai i'r
gwaelod. Gallwch chi newid hyn hyd nes
bod y darn yn sych. Fe allech chi dorri coes
neu unrhyw ran arall i ffwrdd a'i hail-wneud
ar unrhyw adeg. Dyna un o'r pethau gwych
am weithio gyda clai.

5. Gwnewch ychydig o welliant i bob rhan o'r ffurflen
trwy ychwanegu / tynnu clai. Ac ailadrodd! Bydd
haenau o waith yn caniatau i'r ffurf ddatblygu'n
gyfartal.
Canolbwyntiwch yn unig ar yr hanfodion: y
cyfrannau'n DIM y manylion.
Mae pob darn yn effeithio sut mae'r darnau eraill yn
edrych: efallai y byddech chi'n meddwl bod y pen yn
edrych yn anghywir ond mewn gwirionedd mae'r pen
yn dda, y gwddf sy'n anghywir ac ati.

6.
Bydd y symud o gweithio yn achosi’r
clai I gwympo. Gwiriwch uchder yn
rheolaidd trwy fesur eich diagram
sgerbwd. Gwasgwch y gefnogaeth dros
dro i'w wneud yn uwch. Gweithiwch ar y
coesau. Defnyddiwch sychwr gwallt i
gryfhau os oes angen.

7.
Mesurwch dro ar ôl tro o'ch diagram i
gael y cyfrannau a fydd yn gwneud
iddo edrych fel ceffyl nid buwch neu
gi, oni bai eich bod chi'n gwneud
buwch neu gi! Mae’r blaen yr offeryn
yn nodi un pwynt, mae eich bys yn
gwneud y llall: daliwch hwn a wedyn
drosglwyddo I eich clai.

8.
Marciwch y mesuriad ar y clai.
Ychwanegu neu dynnu clai. Mesurwch y
darn nesaf, ac ati.

9.
Bydd braslunio ar yr esgyrn ar ôl eu mesur yn
gwella’r cerflun, yn gyflymach, ac yn gwella’r
dysgu'n aruthrol. Rydych chi'n ehangu'ch
gwybodaeth, yn herio'ch syniadau arferol, yn
datblygu'ch llygad am fanylion ac yn gwella'ch gallu i
ganolbwyntio. Mae'n anodd, yn hynod ddiddorol ac
yn rhoi llawer o foddhad i adeiladu sgiliau a fydd yn
gwella'ch bywyd, ymddiried ynof.
Sylwch modelwch y darnau sy'n mynd y tu ôl: mae
esgyrn a chyhyr y coesau yn mynd dros y frest a'r
cluniau. Mae'r cymalau yn dangos i chi ble mae'r
darnau plygu. Gall cyhyrau grebachu neu ymestyn.

10.
Ar ôl i'ch ffurflen gael ei chryfhau gallwch
ddefnyddio ychydig bach o glai ffres
gyda'r teclyn, a'i modelu ar y ffurflen.
Defnyddiwch ychydig iawn o ddŵr neu fe
gewch cysglad anniben, sy'n dueddol o
gracio yn nes ymlaen.

11.

Gwiriwch ddwbl yr uchder ac y hyd. Ma hon wedi ysbeilio ychydig felly mi wnes i drwsio
hynny. Mae canolbwyntio ar leoli'r esgyrn yn llawer haws na cheisio dal cromliniau ysgafn
anifail penodol.

12.
Nawr mae gennych fframwaith clir i'ch
creadigrwydd I chwarae gyda! Ar ôl i chi gael
y cyfrannau'n iawn gallwch greu ystum, math,
oedran, cymeriad a naws eich anifail. Mae tro
syml o'r pen yn wneud yr anifail I ddod i fyw!

13.

Wrth i chi blygu'r ffurflen
i'ch ystum dewis
edrychwch oddi wrth y
uchod a defnyddio'r
asgwrn cefn i'ch tywys fel
nad yw'n cael ei ystumio.

14.

Chwythwch-sychu ychydig os oes angen.
Nawr cerddwch i ffwrdd ac edrych ar rywbeth pell i ffwrdd am ychydig funudau i glirio'ch
llygaid. Trowch yn ôl: beth yw'r peth cyntaf rydych chi'n sylwi arno? Mae'n debyg y mae
angen ei drwsio neu efallai dyna'r darn gorau. Datryswch unrhyw broblemau nawr
Ychwanegwch fanylion fel mwng, clustiau a chynffon. Mae'r rhannau hyn yn fynegiadol
iawn felly cymerwch amser.

15.
Chwarae o gwmpas gyda gweadau.
Cadwch yr arddull yn gyson dros y
ffurflen gyfan: peidiwch â gor-wneud yr
wyneb oni bai bod eich anifail cyfan yn
fanwl iawn neu y bydd yn edrych fel
mwgwd. Cadwch y nodweddion yn
gymesur â'r benglog.
Defnyddiwch y planhigion gynffon ac
ychwanegu ar lawr gwlad i atgyfnerthu'r
coesau. Gweithiwch ar y sylfaen i
wneud iddo edrych cystal â'r anifail.

16.

Gwnewch ychwanegiadau o glai lle bynnag y byddwch chi'n gweld yr angen. Newid offeryn
a gwneud cylchdro o tynnu o glai. Yna cylchdro o ychwanegu ac ati, nes i chi daro cylchdro
lle na allwch weld mwy y gallech ei wneud. Mae hynny'n golygu eich bod wedi gwneud eich
gorau ar y darn hwn.
Os bydd y coesau yn ddigon cadarn gwared ar y Cymorth Dros Dro ysgafn mewn darnau
bach a chyffwrdd i fyny y ffurflen.

17.

Trimiwch y sylfaen yn
braf a'i than-dorri
ychydig i ddal cysgod a
fydd yn codi'r darn cyfan
ac yn gwarchod rhag
naddu hyll.

Beth nawr?
Sychwch eich cerflun yn araf neu fe all y coesau gracio. Mae blwch cardbord wedi'i osod
dros y top yn ganiatau leithder ddianc yn araf. Yn hunan-galedu bydd hyn yn dyner ond yn
para am byth nad yw'n gwlychu.
Bydd tanio yn wneud en gryfach ac yn ddiogel rhag dŵr. Pan fydd paent / cwyr / staenio
sych / tanio yn staenio'r wyneb: mae lliw efydd syml ar hyd a lled bob amser yn edrych yn
wych.
NEU
Tynnwch lun, sponcwch y gwaith a'i ailgylchu gan alluogi'r clai i gymryd ffurf newydd y tro
nesaf
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