
SEBON MÊL A CHLAI 
Gall gwneud eich sebon eich hun gartref fod yn weithgarwch llesol i’w fwynhau. Cymerwch eich 
amser a mwynhewch y broses!  

Rhybudd: Mae’r sebon hwn i gael ei ddefnyddio yn y cartref yn unig, nid i’w werthu. 
Rhaid i’r rysáit gael ei ardystio a’i gofrestru dan reoliadau cosmetig er mwyn ei werthu. 

CYFARPAR ANGHENREIDIOL: 
• Microdon  
• Blendiwr main 
• Siwg gymysgu Pyrex, siwg ddŵr a bicer bach (lleisw / Lye) 
• Tafol bwyso 
• Powlen Pyrex 
• 3 bicer mawr/cynhwysydd i fesur yr olew 
• 4 cynhwysydd bach ar gyfer mesur llai  
• 1 llwy de, 1 llwy fwrdd 
• Sbatwla 
• Tywel sychu llestri a/neu bapur cegin 
• Mowld sebon (fel arall gall blwch plastig cael ei defnyddio), torrwr sebon neu gyllell finiog 
• I lapio: Papur llwyd, cortyn, labeli a phethau eraill i addurno. 

IECHYD A DIOGELWCH 
Mae’r hylif lleisw (lye) a’r sebon (ar ôl ychwanegu’r lleisw ato) yn llosgi, felly rhaid bod yn ofalus i osgoi 
sgeintio wrth drafod y lleisw ac arllwys y sebon i mewn i’r mowld. 

CYNHWYSION: 
• 130 gram Sodiwm Hydrocsid  
• 10 gram Cŵyr Gwenyn  
• 20 gram Menyn Coco 
• 10ml Mêl  
• 5.5 gram Clai Gwyn 
• 230 gram Dŵr   
• 175 gram Olew Blodyn Haul  
• 200 gram Olew Olewydd   
• 525 gram Olew Cnau Coco 

Sylwch: Pwyswch y cynhwysion yn gywir i gael y 
canlyniad gorau. Cofiwch osod y dafol ar sero bob 
tro. 



 

DULL 
I BARATOI’R HYLIF LLEISW 
Rhaid bod yn ofalus wrth gysylltu’r lleisw gan ei fod yn achosi nwyon na ddylid eu hanadlu. 
Os yw’n bosibl, gwnewch y cymysgu yn yr awyr agored, rhowch orchudd dros eich wyneb a 
chymysgwch o hyd braich i osgoi anadlu’r nwyon. Ar ôl y cymysgu, bydd y nwyon hyn yn gwasgaru. 

• Ychwanegwch NaOH (sodiwm hydrocsid) at y dŵr bob amser, i osgoi byrlymu a photensial sarnu 
neu sgeintio. Rhowch hwn o’r neilltu i oeri. 

• O ddewis, gwnewch yr hylif lleisw y diwrnod cyn ei ddefnyddio er mwyn iddo oeri’n llwyr. 
• Arllwyswch yr hylif lleisw i mewn i botel wydr neu blastig gyda chaead cadarn, rhowch label clir 

Peryglus arni a’i gosod allan o afael plant! 

I’w wneud:  
• Mesurwch y dŵr yn eich siwg Pyrex.  
• Pwyswch y sodiwm hydrocsid mewn bicer ar wahân. 
• Arllwyswch y sodiwm hydrocsid yn ofalus i mewn i’r dŵr a’i droi nes bydd yr hylif yn glir. 
• Arllwyswch hwn i mewn i botel a’i adael i oeri. 
• Rhowch label clir arno gan fod hwn yn hylif sy’n llosgi, a’i adael allan o afael plant i’w ddefnyddio’n 

ddiweddarach. 

Rhybudd: Bydd y siwg a’r cynnwys yn mynd yn boeth! 

1 2 3

4 5 6

7 8 9



GWNEUD Y SEBON: 
• Mesurwch yr olew cnau coco, y menyn coco a’r cŵyr gwenyn a’u rhoi mewn powlen Pyrex fawr  
• Gosodwch y cloc ar y microdon i 3 munud a hanner. 
• Cynheswch y rhain i doddi’r olew caled, ond arhoswch tua hanner y ffordd i sicrhau bod yr olew i 

gyd yn cynhesu’n wastad. 
• Ar ôl yr amser penodol, tynnwch yr olew allan o’r microdon, ac os bydd y cŵyr gwenyn heb 

doddi’n llwyr daliwch i’w droi nes bydd y cŵyr gwenyn i gyd wedi toddi gan ddefnyddio’r gwres 
o’r olew. Bydd hyn yn osgoi gor-gynhesu’r gymysgedd. 

• Ychwanegwch yr olew olewydd a’r blodyn haul at y bowlen a’u troi. 
• Cymysgwch y clai i mewn hefyd, ond rhowch y mêl o’r neilltu. 
• Ychwanegwch yr hylif lleisw’n ofalus a’i gymysgu â’r sbatwla gan ychwanegu’r mêl yn olaf. 
• Defnyddiwch y blendiwr nes bydd y gymysgedd yn edrych fel cwstard gan osgoi sgeintio. Dylai 

hyn gymryd ychydig funudau’n unig. 
• Arllwyswch hwn i mewn i’r mowld, gan grafu’r bowlen â’r sbatwla i gael cymaint â phosibl o sebon 

allan o’r bowlen. Curwch ymyl y mowld i ryddhau unrhyw glychau aer. 
• Rhowch blastig swigen neu polythene wedi’i ailgylchu drosto a’i lapio mewn tywelion /tywelion 

sychu llestri. Bydd hyn yn helpu’r sebon i ffurfio ynghynt.   
• Gadewch wedi’i orchuddio nes i’r sebon droi’n sieli (tua 2 awr ond gallwch ei adael dro nos).  
• Tynnwch y gorchudd, ei oeri a’i dorri.  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12



TORRI’R SEBON 
Ar ôl i’r bloc sebon oeri, gellir ei dynnu o’r mowld a’i dorri’n fariau gan ddefnyddio cyllell neu dorrwr 
sebon a’i lapio’n unigol.  Os na fydd y bloc sebon yn rhyddhau o’r mowld ar unwaith, rhowch ef yn y 
rhewgell am oddeutu 10 munud, bydd hyn yn helpu rhyddhau’r sebon o’r plastig. 

GLANHAU 
Gallwch ddefnyddio tywel sychu llestri i lanhau’r powlenni a’r  
cyfarpar cyn eu golchi neu eu rhoi mewn peiriant golchi llestri.  
Gadewch y tywel sychu llestri am 24 awr i’r sebon gael caledu cyn  
ei roi yn y peiriant golchi i osgoi tagu eich pibau neu eich draeniau. 

Sylwch: Dylid cadw cyfarpar a ddefnyddir i wneud sebon ar wahân i  
gyfarpar coginio cyffredinol oherwydd gall y rheiny gael eu difwyno  
a sarnu unrhyw fwyd sy’n caei ei baratoi ynddyn nhw wedyn.  

CYFLENWYR ARGYMELLEDIG: 
Siop yr Ardd Fotaneg Genedlaethol am fêl a chŵyr gwenyn 
Naissance 
The Soap Kitchen 

TYFU’R DYFODOL 
Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn brosiect pum mlynedd o 
hyd i ddathlu garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, i amddiffyn bywyd gwyllt, ac i 
bwysleisio holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.  

P’un a ydych yn arddiwr profiadol, yn dyfwr dibrofiad neu’n ddarpar wenynwr – rydym am helpu i roi 
hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth i chi.  Am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau a chyrsiau’r 
prosiect, ffoniwch 01558 667150, e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk neu ewch i 
garddfotaneg.cymru/gwyddoniaeth/tyfur-dyfodol os gwelwch yn dda.  

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd 
Gwledig, a Llywodraeth Cymru. 
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