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 En dag skulle dvergene finne 
epler til Snøhvit, slik at hun 

kunne bake eplekake til dem. 
De hang høyt opp i trærne, så 
de lagde en pyramide for å få 

tak i alle sammen. De måtte ha 
med seg 7 epler hver hjem. 

 

7·7=49 

 
 

 
En dag dvergene var på veg 
hjem, såg de fine blomster 
i vegkanten som de plukket 
med til Snøhvit. De plukket 

9 blomster hver. 

 

9·7=63 
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En dag dvergene kom hjem fra 
jobb, kjente de at det luktet så 
godt fra huset. Det var Snøhvit 

som hadde bakt muffins til dem. 
De fikk fire muffins hver, - men de 
fikk ikke spise dem før etter at de 
hadde vasket hendene og satt seg 

fint til bords. 

 

 

4·7=28 

 
 

«Se hva vi har funnet i dag,» ropte 
dvergene til Snehvit en dag de kom 
ekstra sent hjem fra jobben. Alle 
hadde funnet 6 diamanter hver.  
Vi skal lage det vakreste smykket i 
verden til deg av disse, sa de alle 

sammen, og Snehvit klappet i 
hendene av begeistring 

 
  

  

6·7=42 
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 Det var fest og glede hos dvergene. De 
spilte og sang, og Snehvit måtte danse 3 

danser med hver av dem. 
Hun ble så sliten av all dansingen, at da 
hun la seg den kvelden sovnet hun med 

det samme hodet traff puten. 

3·7=21 

 

2·7=14 
 

 
 

 
Da dvergene skulle legge seg, 

ba de Snehvit så pent de 
kunne, om å synge for seg. 
«Jeg kan synge 2 sanger,» 

sa Snehvit, men dvergene gav 
seg ikke før hun hadde lovet 

å synge to sanger til  
hver av dem. 
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Endelig var tiden kommet til å 
pynte juletreet. Snehvit hadde 
brukt hele uken på å dekorere 
vakre julekuler til dvergene. De 
fikk 8 kuler hver som de kunne 

henge på treet. 

8·7=56 

 

 
 
 

Det var snart jul, og dvergene 
gikk ut i skogen for å finne 

juletre. Alle mente at deres tre 
var det peneste, og ingen ville gi 

seg, så de endte opp med å 
hogge hver sitt juletre som de tok 

med seg hjem.  

1·7=7 



Siv-Merethe Myhr 

Siv-Merethe Myhr 

Snehvit gav alltid 
dvergene et kyss før de 

gikk på jobb. En dag fant 
de ut noe lurt: Etter at 
Snehvit hadde kysset 
dem, hoppet de inn 

vinduet og stilte seg opp 
i køen igjen. Dette klarte 
de å gjøre 5 ganger før 

Snehvit oppdaget hva de 
hodt på med, og da lo de 

godt alle sammen. 

5·7=35 

 
 
 
Da dvergene trodde Snehvit var død, sørget de inderlig over henne. De gråt 10 
salte tårer hver, - en tåre for hver dag Snehvit hadde bodd hos dem, og i hver 
tåre som kom, var det en vakker krystall. Disse vakre stenene la de i Snehvits 
hender, og foldet dem over hennes hjerte. Siden det var kjærlighets tårer, var 
de fylt av varme. Det var denne varmen som fikk Snehvits hjerte til å slå igjen, 
og ikke prinsens kyss.  

10·7=70 
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