Merched Crefftus

adeiladau’n efelychu steil
pensaernïol baróc a rococo,
gan fod y steiliau hyn yn aml yn
defnyddio motifau chwyrlïog
tebyg iawn i gregyn. Roedd
grotos cynnar yn efelychu ogof
ar lan y môr, neu nymphaeum.
Roedd grotos cregyn yn ddrud
i’w hadeiladu – yn ôl pob sôn fe
gostiodd y groto yn Oatlands
Park yn Weybridge, Surrey,
£25,000 ym 1781, a chymerodd
11 mlynedd i’w adeiladu.
Mae enghreifftau eraill o’r
grotos hyn i’w gweld yn Margate
a Phontypŵl. Cafodd y groto ym
Mhontypŵl, oedd yn rhan o stad
y meistr haearn John Hanbury,
ei gwblhau ym 1784.
Mae haneswyr yn anghytuno
ynghylch tarddiad y cregyn a
ddefnyddiwyd wrth adeiladu’r
Tŷ Cregyn yng Nghilwendeg.
Mae rhai o’r farn iddyn nhw gael
eu cludo ar longau caethweision
oedd yn dychwelyd o India’r
Gorllewin, ac eraill yn credu
mai cregyn o draethau Cymru a
ddefnyddiwyd. Ffurfiwyd llawr
y groto o esgyrn defaid, ychen a
cheffylau a defnyddiwyd cerrig
Cilgerran ar flaen yr adeilad.
Fe’i hatgyweiriwyd gan

Gwehyddwraig
Dyffryn Ogwen

y Temple Trust yn 2004 ac
mae wedi ei restru fel adeilad
Gradd II*.
Mae’n bur annhebygol y
byddai adeiladau fel hyn yn
cael eu codi heddiw, ond
maen nhw’n adeiladau hynod
iawn ac yn rhan anghyffredin
o hanes pensaernïol Cymru.
Roedd adeiladu grotos cregyn
yn boblogaidd iawn ar stadau
plastai am gyfnod, ac roedd
cadw colomennod mewn
colomendy yn aml yn ffordd
o arddangos cyfoeth. Mae’n
bwysig eu bod yn cael eu
cynnal a’u cadw gan eu bod yn
gapsiwlau amser diddorol sy’n
egluro rhai elfennau
anghyffredin o’n
gorffennol i ni.

lân ar gyfer
cynllunio patrymau gw
Mae Anna Pritchard yn
siarad â hi.
SARA GIBSON aeth i
sgarffiau a charthenni.

M

ewn gwlad sydd wedi arfer â chydnabod
gwerth cyfraniad amaethyddiaeth i’n
diwylliant, nid syndod byddai clywed bod hen
grefft o eiddo’r bugeiliaid yn ysbrydoli darnau
prydferth o gelf. Go brin y dyddiau yma y
byddai’r mwyafrif ohonon ni’n gwybod, wrth
edrych ar ddafad, i ba fferm mae’n perthyn,
gan fod modrwyau bach unffurf yn hongian
o glustiau pob un. Ond mae yna gyfoeth o
batrymau yn perthyn i bob fferm, a thraddodiad
sydd hyd heddiw’n cael ei ddefnyddio ledled
Cymru i farcio clust dafad gyda thoriadau
arbennig i ddynodi perchnogaeth.
Nodau clust defaid Dyffryn Ogwen sy’n
ganolog i batrymau gwehyddu’r artist Anna
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Pritchard. Ceir llinellau a thyllau, trionglau
a sgwariau amrywiol ar gefnlen o gylchoedd
hirgrwn, yn gopi o’r toriadau unigryw ar glust
y ddafad. Daw’r patrymau sydd i’w gweld ar
glustogau a charthenni ei chasgliad diweddaraf
o lyfr nodau clust ei hewythr.
“Mae ochr fy mam yn perthyn i un o’r
teuluoedd ffermio hynaf yn yr ardal,” meddai
Anna, “ac ro’dd o’n fy nharo i bo’ fi isio gwneud
rhwbeth i gofnodi’r nodau yma. Mae technoleg
wedi trawsnewid y broses o adnabod dafad
drwy ddefnyddio tagiau a phaent. Efo clustnod,
mae o yna am byth. Dim ond ffermydd sydd â
hawl mynydd sydd â hawl i glustnodi. Ac mae
clustnod fferm Mam yn dal i gael ei ddefnyddio
hyd heddiw gan fy ewythr.”
Mae ei charthenni a’i blancedi i’w gweld
bellach ar silffoedd siopau a chanolfannau crefft,
yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac ar ei gwefan.
Ac mae gan bob patrwm enw Cymraeg – Maes
Caradog, Gweilla Nodi a Casgliad Clustnodau.

“Lliw sy’n fy nghyffroi i, mae hynny’n tueddu i
ddod cyn y patrymau,” meddai, “oherwydd mae’r
ysbrydoliaeth yn dod o beth sydd o’n cwmpas ni
– o’r tymhorau. Dwi’n edrych ar yr ardal, y llechi,
y grug, a’r lichen sy’n tyfu ar y tomenni llechi, ac
mae hynny’n fy ysbrydoli. Rhaid cyfaddef, dwi’n
hoff iawn o liwiau llachar, yn enwedig wrth
gynllunio’r sgarffiau. Maen nhw’n aml yn lliwiau
moethus, trawiadol.”
“Ar un o’r darnau mae yna batrwm siâp y ➤
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gweilla nodi, ac mi ges i’r syniad drwy sylwi ar
siâp y siswrn sy’n torri clust y ddafad. Mae’n
debyg i weill cneifio, ond lot llai. Ac ar un arall
mae yna siâp calon, achos mae fferm ar y ffordd i
Lyn Ogwen lle mae siâp calon wedi ei beintio ar
ochrau’r defaid sydd i’w gweld ar ymyl y ffordd.”
Er mai defaid yw ei diddordeb erbyn hyn,
cafodd Anna ei magu ar fferm odro Glasinfryn
y tu allan i Fangor. Mae hi bellach wedi symud
i dyddyn gerllaw gyda’i gŵr a’u dau o blant, ac
yn cadw praidd o ddefaid a nifer o anifeiliaid
eraill. Mae hi hefyd yn cynnal gweithdai paentio
a thecstiliau, yn ogystal â gweithio yn rhai o
ysgolion cynradd yr ardal.

Pan oedd Anna’n blentyn, bu’n cystadlu
yn flynyddol yn y cystadlaethau gwehyddu
yn Eisteddfod yr Urdd, ac wrth wneud cwrs
tecstiliau ym Mhrifysgol Manceinion fe
benderfynodd hi ganolbwyntio ar y maes hwnnw.
“Pan o’n i’n y brifysgol ro’n i’n hoffi’r gweu,
a dewis y lliwiau, achos mae lliw yn rhywbeth
pwysig iawn i mi. Roedd llawer o waith arbrofi,
creu samples ac yn y blaen, yna pan o’n i’n hapus
â rhyw syniad ro’n i’n mynd yn ôl at y peiriant
mawr.
“Yna, yn 2008, ’nes i geisio am ysgoloriaeth
artist ifanc yr Eisteddfod Genedlaethol, a
gwneud cais i gael profiad gwaith gyda’r master
weaver Francis Moore yn Halifax. Bues i’n
treulio amser efo fo yn dysgu sgiliau, a dod
i adnabod rhai o’i gysylltiadau yn y maes
gwehyddu, a na’th o hefyd fy ngalluogi i
i ddechrau creu sgarffiau. Ro’n i efo fo
am gyfnodau gwahanol – wythnos fan
hyn, a diwrnod fan draw – ac mi fues
i’n defynddio’i beiriannau i gynhyrchu
sgarff.”
LLIWIAU LLACHAR
Fe barhaodd Anna i greu’r sgarffiau
wrth fagu dau o blant bach: “Roedd
hi’n haws gwneud y sgarffiau
oherwydd roedden nhw’n ddigon
bach i’w ffitio o gwmpas bywyd
teulu” – ac er ei bod wedi chwarae
â’r syniad o greu patrymau ar
gyfer blancedi rai
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blynyddoedd ynghynt, dim ond yn 2018
y penderfynodd hi gymryd y naid i’w
cynhyrchu.
“Does gen i ddim peiriant gwehyddu
fy hun – mae’n rhaid i mi ofyn i rywun
arall greu’r defnydd allan o’r patrymau,”
meddai. “Mae’r broses gynllunio yn
cychwyn yn y gwanwyn, a dwi’n tueddu i
greu’r dyluniad mewn paent yn gyntaf er
mwyn cael teimlad am y lliw a’r patrwm.
Wedi hynny dwi’n mynd i gyfarfod â mab
Francis Moore i drafod pethau fel maint
y patrwm, a’r holl elfennau technegol
eraill sydd ynghlwm â’r broses o greu’r defnydd.
Yna mae o’n mynd ati i wehyddu’r darn drosta i.
Mae’r defnydd yn cyrraedd yn ôl ar roliau anferth,
ac o’r rheiny dwi’n torri a gwnïo’r clustogau a’r
carthenni, a’u labelu nhw.”
Fel yn achos y mwyafrif o wehyddwyr ym
Mhrydain mae’r gwlân sy’n cael ei ddefnyddio ar
gyfer creu carthenni wedi ei gasglu ar ffermydd
yma, ac yn gynnyrch cymysg o sawl brid o ddafad.
Ond nid yw Anna’n bodloni ar greu carthenni
gyda phatrymau o’i hardal hi yn unig – mae hi’n
ystyried defnyddio’r adnodd naturiol sydd ganddi
yn pori y tu ôl i’w thŷ ei hun.

“Dwi rŵan wedi gyrru sampl o wlân fy nefaid i i
weld os ydy o’n ddigon da i gael ei gynnwys yn y
carthenni. Mae gynnon ni ryw 40 o ddefaid ar hyn
o bryd, ac maen nhw’n gymysgwch o frids – Blue
Faced Leicester, Speckled Face a rhai Llŷn hefyd.
Dwi am weld os byddan nhw’n gwneud y job i
mi. Rhyw fath o trial and error fydd hi i gychwyn,
er mwyn gweld beth fydd yn gweithio orau i mi.
Ond gawn ni weld sut eith hi – pwy a ŵyr.”
annapritchard.co.uk
annapritchardtextiledesigner
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