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Rhai dulliau adnabyddus 
Sudd lemon 

Gwasgwch lemon a chasglwch y sudd mewn dysgl fach. 

Rhowch flaen eich teclyn ysgrifennu yn y sudd ac yna ysgrifennwch ar y papur gwag a’i adael i 
sychu. 

Er mwyn gwneud y neges yn weladwy:

naill ai symudwch y papur dros wresogydd Bunsen (yn ddigon pell oddi wrtho fel na fydd y 
papur yn llosgi)  

neu rhowch y papur ar blât poeth

neu defnyddiwch sbwng i roi ïodin gwanedig ar y neges (tua 10 diferyn o ïodin mewn 250ml  
o ddŵr).

Bydd y neges yn ymddangos yn wyn ar gefndir porffor neu las golau.  

Daliant blawd corn (Rhybudd: mae ïodin yn wenwynig iawn)

Cymysgwch hydoddiant crynodedig o startsh a dŵr.

Cynheswch y cymysgedd ar blât poeth.

Ysgrifennwch y neges a’i gadael i sychu.

Defnyddiwch sbwng i roi ïodin gwanedig ar y neges (tua 10 diferyn o ïodin mewn 250ml o ddŵr).

Bydd y neges yn ymddangos yn borffor neu’n las tywyll ar gefndir porffor neu las golau. 

•  

Inciau anweledig    

  • Sudd lemon  

  • Daliant blawd corn  

  • Finegr  

  • Ffenolffthalein 

Eitemau y gallwch eu defnyddio ar 

gyfer ysgrifennu 

• Coes matsen neu ddeintbig (bydd rhaid 

i chi roi’r blaen yn yr inc ar ôl pob llythy-

ren)

• Ffon gotwm

• Ysgrifbin y gallwch ei lenwi ag inc  

Materials
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Finegr

Ysgrifennwch eich neges mewn finegr (gallwch ddefnyddio sudd lemon neu unrhyw asid gwanedig ar gyfer y neges yma).

Paratowch ddŵr bresych coch fydd yn gweithredu fel dangosydd pH. 

Sut gallwch ei baratoi?

Chwistrellwch y dŵr bresych ar y papur finegr, sydd nawr yn asidig. Felly bydd y dangosydd bresych yn rhoi lliw coch i’r neges. 

Ffenolffthalein: (dangosydd pH)

Ysgrifennwch eich neges mewn ffenolffthalein a’i adael i sychu.

Defnyddiwch hydoddiant soda golchi. Gadewch yr hydoddiant soda i gwympo’n araf ar y papur er mwyn iddo gael gwasgaru ar draws y 
neges. 

Bydd neges binc yn ymddangos. 

Sut y byddai ysbiwyr go iawn yn mynd ati!

Inc wedi’i wneud o cobalt ocsid wedi’i hydoddi mewn asid nitrig neu asid hydroclorig. Pan fyddwch yn ysgrifennu â’r hydoddiant yma, bydd 
yr ysgrifen yn dod i’r golwg yn las os caiff ei gynhesu a bydd yn diflannu os anadlwch ar yr ysgrifen. 

Weithiau byddai ysbiwyr yn ysgrifennu’r neges gudd ar ben yr amlen yn y gornel dde yn hytrach nag yn y llythyr ei hun. Byddech yn gallu 
darllen y neges wedi i chi dynnu’r stamp i ffwrdd . 

Byddai ysbiwyr yn defnyddio wyau i guddio negesau inc anweledig: 

naill ai byddai’r neges yn cael ei hysgrifennu ag inc anweledig ar arwyneb wy wedi i’r plisgyn gael ei olchi. Byddai gwres yn dod â’r 
neges i’r golwg;

neu byddai’r inc yn tryledu trwy blisgyn yr wy i’r tu mewn heb adael yr un marc gweladwy ar arwyneb yr wy. Byddai’r ysbïwr yn berwi’r 
wy am amser hir cyn tynnu’r plisgyn yn ofalus oddi ar yr wy a darllen y neges fyddai ar y tu mewn i’r plisgyn.  


