
Mae’r Sgarab yn Swynogl Eifftaidd a ddaeth adref gyda mi
i Ferthyr Tudful. Roedd swynoglion yn wrthrychau pwysig

iawn i’r Hen Eifftiaid a’r Sgarab oedd y pwysicaf un!

gyda Mr Southey
Cerflunio Sgarab

Yn 1901, teithiais i’r Aifft. Rwy’n caru hanes hynafol yr Aifft a
phenderfynais ddod â llawer o wrthrychau’n ôl i Ferthyr i bobl

fy nhref eu gweld. Maen nhw i gyd yng Nghastell Cyfarthfa
bellach.

Clai (y math sy’n sychu yn yr
awyr sydd orau ond gallwch
ddefnyddio unrhyw fath hyd yn
oed clai halen), offer modelu
clai – plastig neu rywbeth tebyg,

Srhywbeth tebyg 
i’r rhain...

Helo! Fy enw i yw Harry Southey.
Cefais fy ngeni ym Merthyra fi oedd

perchennog papur newydd y Merthyr
Express ar un adeg.

Gallwch ddarganfod rhagor ar
dudalen dau a cheisiwch wneud

eich cerflun eich hun!

Bydd angen:
Crefftiwch gyda ni!

Gwnewch bethau’n haws
drwy wylio ein tiwtorial

crefftio gyda ni.

Wellbeing Merthyr

Gallwch ddod o hyd i
hwn ar ein sianel You
Tube. Chwiliwch am...



Cerflunio Sgarab Roedd swynwyr yn cael eu gwisgo gan y byw a’r meirw. Mae’r swynwr Sgarab yn
seiliedig ar chwilen a oedd yn gynhenid i’r Aifft. Roedd y swynwr Sgarab yn symbol o
aileni a phan fyddai’n cael ei osod dros galon yr ymadawedig byddai’r swynwr sgarab

yn atal y galon rhag siarad allan yn erbyn yr ymadawedig yn y byd a ddaw.

Gadewch eich
swynwr sgarab i
sychu’n galed. 

Yna peintiwch e!  

gyda Mr Southey

Cymerwch lond dwrn o glai a’i
wneud yn wastad; tua thrwch o
2-3cm a 5cm neu fwy o led a
hyd.

Defnyddiwch offer modelu i dorri
siâp hirgrwn allan o’ch clai.

Defnyddiwch yr un offer
modelu i gerfio llinellau’r
sgarab. Copïwch y llun gymaint
ag y gallwch. Edrychwch ar y
llinellau a gwnewch eich
llinellau yn yr un lleoedd.

Pan fyddwch wedi gorffen siapio eich
sgarab, trowch e drosodd a cherfio’n
ysgafn rai o’r dyluniadau o’r gwaelod ar
waelod eich sgarab. Peidiwch â gwthio’n
galed!! Dydych chi ddim am ddifetha’r
gwaith rydych wedi ei wneud eisoes.

Gwaelod
Top

Tip!!
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