
Gweithdy Gaeaf  - Gwneud torchau
Y Defnyddiau Angenrheidiol: 
Defnyddiau wedi'u fforio o'ch gardd neu o ofod y tu allan y mae gennych hawl i gasglu 
ohono. (Byddwch yn gyfrifol wrth gasglu, gan sicrhau caniatâd y tirfeddiannwr.)
Yr Adeiledd Sylfaenol
Chwipiau helyg, tyfiant blwydd oed yn ddelfrydol, oddeutu 1.5-2 m o hyd
Chwipiau cwyros/Cornus (coch a gwyrdd) os ydynt ar gael, neu ddarnau addas eraill o Chwipiau cwyros/Cornus (coch a gwyrdd) os ydynt ar gael, neu ddarnau addas eraill o 
lwyn/blanhigyn prennaidd
Addurniadau
Toriadau o blanhigion bytholwyrdd amrywiol, megis conwydd, celyn, iorwg Canghennau/ 
dail diddoril - helyg, cyll a gwern wedi’u troelli, neu frigau ffawydd ynghyd â'r cnau  
Cribau'r pannwr sych, pennau o hadau, conau pin, brigau llarwydd gyda chonau bach 
Cyyrddiadau Ychwanegol
Rhubanau, gleiniau, botymau (yn ddelfrydol eitemau ar gyfer eu haddasu i ddibenion Rhubanau, gleiniau, botymau (yn ddelfrydol eitemau ar gyfer eu haddasu i ddibenion 
gwahanol neu eu hailgylchu)
Cyfarpar arall
Siswrn, llinyn neu wifren gwerthwr blodau ar gyfer rhoi'r deiliach a'r addurniadau yn sownd
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Plygwch y chwipiau helyg yn ofalus i ffurfio cylch. 
Daliwch y siâp yn ddiogel tra byddwch yn lapio un ar ôl y llall o amgylch ei gilydd i greu 
torch/addurn bwrdd o'r maint gofynnol. 
Gellir eu clymu'n sownd gyda llinyn ond dylent gadw at ei gilydd yn hawdd. 
Byddwch yn ofalus o'ch llygaid wrth blygu'r chwipiau; mae'n syniad da gwisgo sbectol 
neu sbectol ddiogelwch. 
Ewch ati i greu sypiau o ddeiliach wedi'u clymu â llinyn, gan gofio gadael digon o linyn i Ewch ati i greu sypiau o ddeiliach wedi'u clymu â llinyn, gan gofio gadael digon o linyn i 
roi'r sypiau'n sownd i'ch torch. 
Hyd yn oed gyda'r un defnyddiau, gallwch greu cyfoeth o addurniadau amrywiol, felly 
mae'n gyfle i fod yn greadigol.
Ychwanegwch unrhyw gyffyrddiadau a rhubanau ychwanegol, ac, yn olaf, clymwch 
ddolen ar y brig i'w hongian.
Mwynhewch eich creadigaeth dros dymor yr ŵyl, ac yna gallwch ei chompostio neu ei Mwynhewch eich creadigaeth dros dymor yr ŵyl, ac yna gallwch ei chompostio neu ei 
hailgylchu.
Gellir tynnu popeth oddi ar y sail a chadw honno mewn lle sych ac oer i'w defnyddio eto.
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